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คํานํา 

 แผนปฏิบัติการประจำป8การศึกษา 2563 ของโรงเรียนมารีพิทักษ6 ไดFจัดทำข้ึน  เพื่อใชFเปLน

กรอบและแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในระยะ 1 ป8  สาระสำคัญประกอบดFวย บทท่ี 1 สภาพท่ัวไปของ
โรงเรียน  บทท่ี 2 เจตนารมณ6ของโรงเรียน  บทท่ี 3 รายละเอียดของแผนงาน  บทท่ี 4 การกำกับ
ติดตามและรายงานผล โดยมีการวิเคราะห6ผลการดำเนินงานท่ีผYานมา วิเคราะห6จุดเดYน จุดท่ีควร

พัฒนาและสภาพปZจจุบัน ปZญหาและแนวทางในการพัฒนาของโรงเรียน รวมท้ังมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
มากำหนดวิสัยทัศน6 พันธกิจ เป]าประสงค6 กลยุทธ6 โครงการ กิจกรรมท่ีมุYงเนFนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการใหFบรรลุผลตามเป]าหมายความสำเร็จท่ีกำหนดไวF 

การดำเนินงานดังกลYาวตFองไดFรับความรYวมมือจากผูFเกี่ยวขFองทุกภาคสYวนในการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลเพื่อสะทFอนภาพการดำเนินงานใหFผูFรับผิดชอบนำไปปรับใชFใหFบังเกิดผล โดยผYานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน 

 โรงเรียนมารีพิทักษ6 ขอขอบคุณผูFมีสYวนเกี่ยวขFองในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป8
การศึกษา 2563 เพื่อเปLนเคร่ืองมือและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายสูYการปฏิบัติใหFสำเร็จลุลYวง
ไปดFวยดี หวังเปLนอยYางย่ิงวYาแผนปฏิบัติการประจำป8การศึกษา 2563 ของโรงเรียนมารีพิทักษ6 จะ
เปLนประโยชน6ตYอการดำเนินงานของหนYวยงานท่ีเกี่ยวขFอง เพื่อรYวมกันขับเคลื่อนการบริหารจัด

การศึกษาในความรับผิดชอบ ใหFบรรลุผลสำเร็จตYอไป  

 

 

ฝaายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

                                                           ผูFจัดทำ 
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สLวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปของโรงเรียน 
 

1.1 ประวัติโรงเรียนมารีพิทักษA 
 โรงเรียนมารีพิทักษ6 เปLนโรงเรียนในเครือของสังฆมณฑลนครราชสีมา  
ต้ังอยูYเลขที ่70 ถนนประชาสามัคคี ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย6 31110  

โทรศัพท6 (044) 631 – 727  โทรสาร (044) 631 – 984 Website: http://www.mpt.ac.th  บนพื้นที่ 7 ไรY 
1 งาน 21 ตารางวา 
โรงเรียนมารีพิทักษ6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสYงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  

กYอต้ังเมื่อป8การศึกษา 2521 (ค.ศ. 1978) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2521  
โดยบาดหลวงหลุยส6 นิโคลาส พระสงฆ6มิชชันนารี ชาวฝรั่งเศส (MEP) เป~ดบFานรับเลี้ยงเด็กกYอนวัยเรียน 
ประกอบดFวย เรือนไมF จำนวน 1 หลัง ที่พักและโรงครัว จำนวน 1 หลังและบFานพักผูFอำนวยการ จำนวน 1 

หลัง ช้ันลYางเปLนสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีเด็ก จำนวน 6 คน และพนักงาน จำนวน 2 คน  
 ป8การศึกษา 2526 (ค.ศ. 1983) ซิสเตอร6โยเซฟานิตยา  ใจสุขและซิสเตอร6บุปผา  ศรีสุระ ซิสเตอร6
คณะขFาบริการพระแมYมารีย6 หรือคณะรักกางเขนแหYงสังฆมณฑลอุบลราชธานี เขFามาชYวยดำเนินงาน 

 ป8การศึกษา 2527 (ค.ศ. 1984) บาดหลวงอรุณ  ธรรมธาดา ขออนุญาตเป~ดเปLนสถานรับเลี้ยงเด็ก
กYอนวัยเรียนอยYางเปLนทางการ แทนบาดหลวงหลุยส6 นิโคลาส โดยมีพระสังฆราชพเยาว6  มณีทรัพย6 มุขนายก
สังฆมณฑลนครราชสีมา เปLนผูFรับใบอนุญาต ตามใบอนุญาตเลขที่ 2/2527 

 ป8การศึกษา 2530 (ค.ศ. 1987) บาดหลวงบุญชอบ  พงศ6ศิริพัฒน6 ย่ืนขออนุญาตสรFางอาคารเรียน   
 ป8การศึกษา 2531 (ค.ศ. 1988) บาดหลวงบุญชอบ  พงศ6ศิริพัฒน6 มีการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 3 
งาน และดำเนินการขออนุญาตสรFางอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน เปLนที่พักพระสงฆ6และสถานที่สำหรับประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา มีการย่ืนเรื่องขอใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียน ไดFรับใบอนุญาตเลขที่ บร.001/2531  
เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2531 เป~ดโรงเรียนอนุบาลช่ือโรงเรียนมารีพิทักษ6 ต้ังอยูYเลขที่ 88/3 หมูY 2 ตำบล
นางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย6 เป~ดสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนชาย 

– หญิง ระดับช้ันปฐมวัยป8ที่ 1 – 3 แบYงการเรียนรูF เปLน 2 ภาคเรียน คือ  
  ภาคตFน   ระหวYางวันที่ 16 พฤษภาคม จนถึง วันที่ 10 ตุลาคม  
  ภาคปลาย  ระหวYางวันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึง วันที่ 31 มีนาคม   

โดยมีนางละมัย  โพยประโคน เปLนผูFจัดการและครูใหญY มีนักเรียน จำนวน 70 คน 
 ป8การศึกษา 2533 (ค.ศ. 1990) มีการตYอเติมอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน มีหFองเรียน จำนวน 2 หFอง 
นักเรียนจำนวน 158 คน ประกอบดFวย ระดับปฐมวัยป8ที่ 1 จำนวน 2 หFอง ระดับปฐมวัยป8ที่ 2 จำนวน 2 หFอง 

และระดับปฐมวัยป8ที่ 3 จำนวน 1 หFอง ตYอมามีการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 1 ไรY 20 งาน พรFอมกับบFาน 
จำนวน 1 หลัง โดยไดFรับความชYวยเหลือจากโรงเรียนมารีย6วิทยา จังหวัดนครราชสีมา  
 ซิสเตอร6คณะขFาบริการพระแมYมารีย6แหYงสังฆมณฑลอุบลราชธานี มาชYวยดำเนินงาน จำนวน 2 ทYาน  

มีจำนวนครู 3 คน พี่เลี้ยง จำนวน 3 คน มีบาดหลวงอรุณ  ธรรมธาดา เปLนผูFดูแลรับผิดชอบ 
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 ป8การศึกษา 2537 (ค.ศ. 1994) บาดหลวงสมเดช  พันธ6สมบัติ ดำรงตำแหนYงผูFจัดการโรงเรียน  
ขออนุญาตตYอเติมอาคารเรียนหลังเดิมเปLน 2 ช้ัน จำนวน 6 หFองเรียน มีนักเรียน จำนวน 350 คน ครู จำนวน 

9 คน และพี่เลี้ยง จำนวน 2 คน 
 ป8การศึกษา 2538 (ค.ศ. 1995) มีการติดตYอภคินีคณะรักกางเขนแหYงจันทบุรี มาชYวยดำเนินงาน
โรงเรียน โดยมีซิสเตอร6กัลยา ยุติธรรม ดำรงตำแหนYงผูFจัดการและครูใหญY บาดหลวงอรุณ  ธรรมธาดาเปLน

ผูFดูแลรับผิดชอบ 
 ป8การศึกษา 2539 (ค.ศ. 1996) ซิสเตอร6บุญชอบ  หัวใจ ภคินีคณะรักกางเขนแหYงจันทบุรี ดำรง
ตำแหนYงผูFจัดการและครใูหญY บาทหลวงอรุณ  ธรรมธาดา เปLนผูFดูแลรับผิดชอบ มีการขออนุญาตตYอเติมอาคาร

เรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน เพิ่มเติม 4 หFองเรียน 
 ป8การศึกษา 2540 (ค.ศ. 1997) บาดหลวงวิโรจน6  สมหมาย เปLนผูFดูแลรับผิดชอบและไดFดำเนินการ
ขออนุญาตสรFางอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ช้ันเดียว มีหFองเรียน จำนวน 14 หFองเรียน มีนักเรียน จำนวน 

488 คน ครู จำนวน 18 คน 
 ป8การศึกษา 2541 (ค.ศ. 1998)  มีการสรFางอาคารคอนกรีต 3 ช้ัน 18 หFองเรียน ซิสเตอร6วันทา  สิทธิ
พล ภคินีคณะรักกางเขนแหYงจันทบุรี ดำรงตำแหนYงผูFจัดการและครูใหญY มีนักเรียน จำนวน 676 คน ครู 

จำนวน 16 คน และครูพี่เลี้ยง จำนวน 2 คน 
 ป8การศึกษา 2542 (ค.ศ. 1999) มีการดำเนินการขอใบอนุญาตเลขที่ 004/2542 ใชFอาคารเรียนหลัง
ใหมY ช่ืออาคารหลุยส6 นิโคลาส ซึ่งเปLนอาคารคอนกรีต 3 ช้ัน จำนวน 18 หFองเรียน โดยใชFเปLนอาคารเรียน

ระดับประถมศึกษา  ประกอบดFวยหFองพักครู จำนวน 1 หFอง หFองพักรับรอง จำนวน 1 หFอง หFองสมุด จำนวน 
1 หFอง หFองเรียน จำนวน 12 หFอง หFองคอมพิวเตอร6 จำนวน 1 หFอง หFองวิทยาศาสตร6 จำนวน 1 หFอง และ
อาคารคอนกรีต 2 ช้ัน ซึ่งประกอบดFวย บFานพักผูFอำนวยการ หFองสื่อและอุปกรณ6การเรียนรูF จำนวน 1 หFอง 

หFองครูใหญY จำนวน 1 หFอง หFองธุรการ-การเงิน จำนวน 1 หFอง หFองพยาบาล จำนวน 1 หFองและหFองเรยีน 13 
หFอง มีนักเรียนจำนวน 674 คน เปLนเด็กระดับปฐมวัย จำนวน 354 คน จำนวน 10 หFองเรียน เปLนนักเรียน
ระดับประถมศึกษา จำนวน 320 คน มีหFองเรียน จำนวน 11 หFองเรียน มีครู จำนวน 28 คน ครูพี่เลี้ยง จำนวน 

2 คน 
 ป8การศึกษา 2543 (ค.ศ. 2000) บาดหลวงประเวช  เตชะพิทักษ6ธรรม ดำรงตำแหนYงผูFจัดการโรงเรียน 
ซิสเตอร6วันทา สิทธิพล ดำรงตำแหนYงครูใหญY มีการปรับปรุงรื้อถอนอาคารเรียน เพื่อนำไปสรFางเปLนบFานพักครู 

ปรับปรุงสภาพแวดลFอมบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงหอประชุม โรงอาหาร มีหFองเรียน จำนวน 11 หFองเรียน มี
นักเรียน จำวน 806 คน แบYงเปLน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 436 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 370 
คน ครู จำนวน 32 คน 

 ป8การศึกษา 2544 (ค.ศ. 2001) บาดหลวงประเวช เตชะพิทักษ6ธรรม ดำรงตำแหนYงเปLนผูFจัดการ
โรงเรียน ซิสเตอร6วันทา  สิทธิพล ดำรงตำแหนYงครูใหญY ไดFมีการปรับปรุงงานดFานตYาง ๆ เชYน ดFานอาคาร
สถานที่บรรยากาศตYาง ๆ ที่เอื้อตYอการเรียนรูFในโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 984 คน มีเด็กระดับปฐมวัย 
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จำนวน 523 คน มีหFองเรียน จำนวน 12 หFองเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 461 คน มีหFองเรียน 
จำนวน 13 หFองเรียน  มีครู จำนวน 37 คน   

 ป8การศึกษา 2545 (ค.ศ. 2002) บาดหลวงประเวช  เตชะพิทักษ6ธรรม ดำรงตำแหนYงผูFจัดการโรงเรียน 
ซิสเตอร6วันทา สิทธิพล  ดำรงตำแหนYงครูใหญY มีนักเรียน จำนวน 1,046 คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 511 
คน มีหFองเรียน จำนวน 11  หFองเรียน และนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 535 คน มีหFองเรียน จำนวน 

17 หFองเรียน และมีครู จำนวน 40 คน   
 ป8การศึกษา 2546 (ค.ศ. 2003) บาดหลวงประเวช เตชะพิทักษ6ธรรม ดำรงตำแหนYงเปLนผูFจัดการ
โรงเรียน ซิสเตอร6วันทา  สิทธิพล ดำรงตำแหนYงครูใหญY มีนักเรียน จำนวน 1,085 คน เด็กระดับปฐมวัย 

จำนวน 439 คน มีหFองเรียน จำนวน 10 หFองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 646 คน มี
หFองเรียน จำนวน 14 หFองเรียน และมีครู จำนวน 41 คน   
 ป8การศึกษา 2547 (ค.ศ. 2004) บาดหลวงเฉลียว วาป8กัง ดำรงตำแหนYงผูFรับใบอนุญาตและผูFจัดการ

โรงเรียน ซิสเตอร6รุYงทิพย6 พัฒนภิรมย6 ดำรงตำแหนYงครูใหญY มีนักเรียน จำนวน 1,055 คน เด็กระดับปฐมวัย 
จำนวน 375 คน  มีหFองเรียน จำนวน 11 หFองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 680 คน มี
หFองเรียน จำนวน 15 หFองเรียน  และมีครู จำนวน 45 คน   

 ป8การศึกษา 2548 (ค.ศ. 2005) บาดหลวงเฉลียว วาป8กัง ดำรงตำแหนYงผูFรับใบอนุญาตและผูFจัดการ
โรงเรียน ซิสเตอร6รุYงทิพย6  พัฒนภิรมย6 ดำรงตำแหนYงครูใหญY มีนักเรียน จำนวน 1,055 คน นักเรียนระดับ
ปฐมวัย จำนวน 346 คน มีหFองเรียน จำนวน 9 หFองเรียน และมีจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 

709 คน มีหFองเรียน จำนวน 16 หFองเรียน และมีครู จำนวน 45 คน 
 ป8การศึกษา 2549 (ค.ศ. 2006) บาดหลวงเฉลียว  วาป8กัง  ดำรงตำแหนYงผูFรับใบอนุญาตและผูFจัดการ
โรงเรียน ซิสเตอร6บุญสม ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงครูใหญY มีนักเรียน จำนวน  1,077 คน นักเรียนระดับ

ปฐมวัย จำนวน 336 คน หFองเรียน จำนวน 9 หFองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 741 คน มี
หFองเรียน จำนวน 16 หFองเรียน และมีครู จำนวน 43 คน 
 ป8การศึกษา 2550 (ค.ศ. 2007) บาดหลวงเฉลียว วาป8กัง ดำรงตำแหนYงผูFรับใบอนุญาตและผูFจัดการ

โรงเรียน ซิสเตอร6บุญสม ป~Üนสุวรรณ  ดำรงตำแหนYงครูใหญY มีนักเรียน จำนวน 1,105 คน เด็กระดับปฐมวัย 
จำนวน 320 คน มีหFองเรียน จำนวน 9 หFองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 785 คน มี
หFองเรียน จำนวน 18 หFองเรียน และมีครู จำนวน 45 คน 

 ป8การศึกษา 2551 (ค.ศ. 2008) บาดหลวงเฉลียว วาป8กัง ดำรงตำแหนYงผูFรับใบอนุญาตและผูFจัดการ
โรงเรียน ซิสเตอร6บุญสม ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูFอำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,119 คน เด็ก
ระดับปฐมวัย จำนวน 310 คน มีหFองเรียน จำนวน 9 หFองเรียน มีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 808 คน 

มีหFองเรียนจำนวน 18 หFองเรียน มีครู จำนวน 49 คน และมีครูพี่เลี้ยง จำนวน 6 คน 
 ป8การศึกษา 2552 (ค.ศ. 2009) บาดหลวงเฉลียว  วาป8กัง  ดำรงตำแหนYงผูFรับใบอนุญาตและผูFจัดการ 
โรงเรียน ไดFทำพิธีเป~ดและเสกอาคาร “มารีอา” และซิสเตอร6บุญสม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูFอำนวยการ

โรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,088 คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 313 คน มีหFองเรียน จำนวน 9 หFองเรียน 
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และมีนักเรียนระดับประถม จำนวน 775 คน มีหFองเรียน จำนวน 18 หFองเรียน มีครู จำนวน 49 คน และครูพี่
เลี้ยง จำนวน 6 คน       

 ป8การศึกษา 2553 (ค.ศ. 2010) บาดหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหนYงผูFรับใบอนุญาตและ
ผูFจัดการโรงเรียน ซิสเตอร6บุญสม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูFอำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,136 
คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 350 คน จำนวนหFองเรียน 10 หFองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา 

จำนวน 786 คน มีหFองเรียน จำนวน 19 หFองเรียน มีครู จำนวน 56 คน และมีครูพี่เลี้ยง จำนวน 6 คน 
 ป8การศึกษา 2554 (ค.ศ. 2011) บาดหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหนYงผูFรับใบอนุญาตและ
ผูFจัดการโรงเรียน ซิสเตอร6บุญสม  ป~Üนสุวรรณ  ดำรงตำแหนYงผูFอำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,170 

คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 385 คน มีหFองเรียน จำนวน 11 หFองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา 
จำนวน 785 คน มีหFองเรียน จำนวน 20 หFองเรียน มีครู จำนวน 55 คน และมีครูพี่เลี้ยง จำนวน 9 คน 
 ป8การศึกษา 2555 (ค.ศ. 2012) บาดหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ ดำรงตำแหนYงผูFรับใบอนุญาตและ

ผูFจัดการ  ซิสเตอร6บุญสม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูFอำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,150 คน เด็ก
ระดับปฐมวัย จำนวน 365 คน มีหFองเรียน จำนวน 11 หFองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 
785 คน ม ีหFองเรียน จำนวน 21 หFองเรียน มีครู จำนวน 53 คน และมีครูพี่เลี้ยง จำนวน 5 คน 

 ป8การศึกษา 2556 (ค.ศ. 2013) บาดหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหนYงผูFรับใบอนุญาตและ
ผูFจัดการ ซิสเตอร6บุญสม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูFอำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,078 คน เด็ก
ระดับปฐมวัย จำนวน 318 คน มีหFองเรียน จำนวน 11 หFองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 

752 คน มหีFองเรียน จำนวน 20 หFองเรียน มีครู จำนวน 51 คน และมีครูพี่เลี้ยง จำนวน 7 คน 
 ป8การศึกษา 2557 (ค.ศ. 2014) บาดหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหนYงผูFรับใบอนุญาตและ
ผูFจัดการ ซิสเตอร6บุญสม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูFอำนวยการโรงเรียน  มีนักเรียน จำนวน 1,012 คน เด็ก

ระดับปฐมวัย จำนวน 287 คน มีหFองเรียน จำนวน 11 หFองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 
715 คน มีหFองเรียน จำนวน 20 หFองเรียน มีครู จำนวน 49 คน และมีครูพี่เลี้ยง จำนวน 5 คน 
 ป8การศึกษา 2558 (ค.ศ. 2015) บาดหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหนYงผูFรับใบอนุญาตและ

ผูFจัดการซิสเตอร6บุญสม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูFอำนวยการโรงเรียน  มีนักเรียน จำนวน 996 คน เด็ก
ระดับปฐมวัย จำนวน 274 คน หFองเรียน จำนวน 11 หFองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 
694  คน มีหFองเรียน จำนวน 19 หFองเรียน มีครู จำนวน 46 คน และมีครูพี่เลี้ยง จำนวน 4 คน 

 ป8การศึกษา 2559 (ค.ศ. 2016)  บาดหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ  ดำรงตำแหนYงผูFรับใบอนุญาตและ
ผูFจัดการโรงเรียน ซิสเตอร6บุญสม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูFอำนวยการโรงเรียนและซิสเตอร6อุไร  คงทอง 
เปLนรองผูFอำนวยการโรงเรียน ไดFขออนุญาตกYอสรFางอาคารประกอบดFวย อาคารอเนกประสงค6 อาคารบFานพักซิ

สเตอร6 ทั้งน้ีสังฆมณฑลนครราชสีมาไดFอนุมัติงบประมาณ เพื่อใชFในการกYอสรFาง ประจำป8งบประมาณ  2559 
(หนังสือลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559) โดยการกYอสรFางแลFวเสร็จ มีพิธีเสกและเป~ดหอประชุมเซนต6โยเซฟในวัน
ศุกร6ที่ 13 มกราคม 2560 โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ สิริสุทธ์ิ เปLนประธานรYวมกับนายสงYา  ศรีราม  

ผูFอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย6 เขต 3  
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 อาคารบFานพักซิสเตอร6 อาคารฟรังซิส อาคารโบสถ6และอาคารบFานพักพระสงฆ6มีพิธีเสกและเป~ด มี
นักเรียน จำนวน 961 คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 279 คน มีหFองเรียน จำนวน 10 หFองเรียนและมีนักเรียน

ระดับประถมศึกษา  จำนวน 682  คน มีหFองเรียน จำนวน 19 หFองเรียน มีครู จำนวน 45  คน  
 ป8การศึกษา 2560 (ค.ศ. 2017)  บาดหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหนYงผูFรับใบอนุญาตและ
ผูFจัดการโรงเรยีน ซิสเตอร6บุญสม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูFอำนวยการโรงเรยีนและซสิเตอร6เพ็ญจันทร6  มีนะ

จรัส เปLนรองผูFอำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,005 คน  นักเรียนระดับบริบาล จำนวน 34 คน มีเด็ก
ระดับปฐมวัย จำนวน 269 คน  มีหFองเรียน จำนวน 10 หFองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 
702 คน มีหFองเรียน จำนวน 20 หFองเรียน มีคร ูจำนวน 49  คน  

 การดำเนินการกYอสรFางวัดพระมารดานิจจานุเคราะห6 ไดFดำเนินการแลFวเสร็จซึ่งเปLนสถานประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาคริสต6 แหลYงเรียนรูFศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและสถาปZตยกรรมแบบเขมรผสมผสานกับ
ศิลปะแบบโกธิก และมีพิธีเป~ดเสกวัด โดยพระสังฆราชยอแซฟชูศักด์ิ  สิริสุทธ์ิ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2560 

 ป8การศึกษา 2561 (ค.ศ. 2018) บาดหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหนYงผูFรับใบอนุญาตและ
ผูFจัดการโรงเรียน ซิสเตอร6บุญสม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูFอำนวยการโรงเรียนและซิสเตอร6เพ็ญจันทร6    มี
นะจรัส เปLนรองผูFอำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,005 คน นักเรียนระดับช้ันบริบาล จำนวน 27  คน 

เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 267 คน มีหFองเรียน จำนวน 11 หFองเรียนและนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 
702 คน หFองเรียน  จำนวน 20 หFองเรียน  และมีครู จำนวน 49 คน  
 ป8การศึกษา 2562 บาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ดำรงตำแหนYงผูFทำการแทนผูFรับใบอนุญาตและ

ผูFจัดการโรงเรียน ซิสเตอร6บุญสม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูFอำนวยการโรงเรียนและ  
ซิสเตอร6เพ็ญจันทร6  มีนะจรัส เปLนรองผูFอำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 931 คน นักเรียนระดับช้ัน
ปฐมวัย จำนวน 264 คน และนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 677 คน และมีครู จำนวน 54 คน  

 มีการจัดหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและเพิ่มเติมในสYวนของภูมิปZญญา
ทFองถ่ิน/ภูมิปZญญาไทย/ทักษะการคิดสูYศตวรรษที่ 21/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ความเปLนสากลเขFา
ไปในหลักสูตรของโรงเรียน มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ6การเรียนรูFแบบบูรณาการมีการปรับเปลี่ยน

โครงสรFางการบริหารของโรงเรียน จากเดิม 6 ฝaาย เปLน 7 ฝaาย ดังน้ี ฝaายวิชาการ ฝaายกิจการนักเรียน ฝaาย
บริหารงานทั่วไป ฝaายธุรการ – การงาน ฝaายอภิบาลและแพรYธรรม ฝaายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
และฝaายปฐมวัย มีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต6 (อัตลักษณ6 4 รักเมตตา ซื่อสัตย6 

กตัญäู อยูYอยYางพอเพียง) มีจัดต้ังกลุYมเครดิตยูเน่ียนมารยี6นางรอง มีการพัฒนาระบบ ICT ในการบริหารจัดการ 
มีการเช่ือมตYอสัญญาณอินเตอร6เน็ตระหวYางอาคารเรียนดFวยระบบไฟเบอร6ออฟติก (Fiber Optic Network) 
ติดต้ังระบบอินเทอร6เน็ตไรFสาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในโรงเรียน ปรับปรุงระบบรFานคFาสหกรณ6ดFวยบัตร

นักเรียน และมีการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมารีพิทักษ6 ระยะ 3 ป8 ป8การศึกษา 
2562 – 2564 แทนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับที่ผYานมาซึ่งไดFสิ้นสุดลง โดยมีวิสัยทัศน6 “โรงเรียนมารี
พิทักษ6เปLนโรงเรียนคุณธรรม จัดการศึกษามีคุณภาพและมีความสุข สอดคลFองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  
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 ปZจจุบัน บาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ดำรงตำแหนYงผูFทำการแทนผูFรับใบอนุญาตและผูFจัดการ
โรงเรียน ซิสเตอร6บุญสม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูFอำนวยการโรงเรียนและ  

ซิสเตอร6ศรีคำ  ปอดอ เปLนรองผูFอำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 921 คน นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย 
จำนวน 266 คน และนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 655 คน และมีครู จำนวน 56 คน ขFอมูล ณ วันที่ 
10 สิงหาคม 2563 

 
แผนท่ีโรงเรียนมารีพิทักษA
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ส"วนท่ี 2 เจตนารมณ1ของโรงเรียน 

 

2.1 ปรัชญาโรงเรียน (Philosophy)  

 การศึกษา คือ การพัฒนาคนใหEเปFนมนุษย6ในทุกมิติ มีอัตลักษณ6 คือ “LIGS” L = Love (รักเมตตา) I = 

Integrity (ซื่อสัตย6) G = Gratitude (กตัญ`ู) S = Sufficiency (อยูeอยeางพอเพียง) และค"านิยมหลัก (Core 

Values) คือ“MARIE” M = Mastery (เปFนนายตัวเอง พัฒนาตนเองใหEมีศักยภาพสูงสุด สามารถควบคุมตนเอง

ใหE คิดพูดทำอยeางมีสติ) A = Agility (รวดเร็ว ขยันขันแข็ง) R = Responsibility (มีความรับผิดชอบ) I = 

Innovation (มีนวัตกรรม) E = Excellent performance (สรEางผลงานที่เปFนเลิศ) 

 

2.2 อัตลักษณ1โรงเรียน (Identity) “LIGS” 

 L = Love (รักเมตตา) I = Integrity (ซื่อสัตย6) G = Gratitude (กตัญ`ู) S = Sufficiency (อยูeอยeาง

พอเพียง)  

 

2.3 ค"านิยมหลัก (Core Values) คือ “MARIE”  

 M = Mastery (เปFนนายตัวเอง)              A = Agility (รวดเร็ว ขยันขันแข็ง) 

 R = Responsibility (มีความรับผิดชอบ)  I = Innovation (มีนวัตกรรม) 

 E = Excellent performance (สรEางผลงานที่เปFนเลิศ) 

 

2.4 วิสัยทัศน1โรงเรียนมารีพิทักษ1 (Vision) ปgการศึกษา 2562 – 2564 

 โรงเรียนมารีย6พิทักษ6เปFนโรงเรียนคุณธรรม จัดการศึกษามีคุณภาพและมีความสุขสอดคลEองกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

 

2.5 พันธกิจโรงเรียนมารีพิทักษ1 (Mission) ปgการศึกษา 2562 – 2564 

 1. สeงเสริมและพัฒนาใหEผูEเรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อัตลักษณ6 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (ป.1 – 7) 

 2. สeงเสริมและพฒันาใหEบคุลากรมีคุณภาพและมคีวามสุขสอดคลEองกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อัตลักษณ6 4 และการเปลีย่นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (ป.8 – 9) 
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 3. มุeงเนEนและยกระดับใหEโรงเรียนเปFนโรงเรียนคุณธรรม มีการบริหารจัดการอยeางมีคุณภาพและมี

ความสุขสอดคลEองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ6 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

(ป.10 – 13) 

 4. สeงเสริม สนับสนุนใหEโรงเรียนมีเครือขeายความรeวมมือกับบุคคล/หนeวยงาน/องค6กรทั้งภาครักฐและ

เอกชนในการพัฒนาใหEมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (ป.14) 

 

2.6 เปmาหมายโรงเรียนมารีพิทักษ1 (Goals) ปgการศึกษา 2562 – 2564 

 1. ผูEเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพอยeางมีความสุขสอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 

 2. ผูEเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคeานิยมที่พึงประสงค6อยeางมีความสุขสอดคลEองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 

 3. ผูEเรียนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ6 4 อยeางมีความสุขสอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 

 4. ผูEเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูEดEวยตนเอง รักการเรียนรูEและพัฒนาตนเองอยeางตeอเน่ือง มี

คุณภาพและมีความสุขสอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 

21 (พ.1) 

 5. ผูEเรียนมีความสามารถในการคิดอยeางเปFนระบบ คิดสรEางสรรค6 ตัดสินใจแกEปÜญหาไดEอยeางมีสติ 

สมเหตุสมผลอยeางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง

ของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 

 6. ผูEเรียนมีความรูEและทักษะที่จำเปFนตามหลักสูตรโรงเรียนอยeางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลEองกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 

 7. ผูEเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานรeวมกับผูEอื่นไดEและมีเจตคติที่ดีตeออาชีพ

สุจริตอยeางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก

ศตวรรษที่ 21 (พ.1) 

 8. ครูผูEสอนปฏิบัติงานตามบทบาทหนEาที่อยeางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลEองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.2) 

 9. บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนEาที่อยeางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลEองกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.2) 
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 10. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและสeงเสริมใหEมีความสุขสอดคลEองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.3) 

 11. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลEอมและการบรกิารทีส่eงเสริมใหEผูEเรยีนพัฒนาเต็มศักยภาพอยeางมีคุณภาพ

และมีความสุขสอดคลEองกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.3) 

 12. โรงเรียนเปFนโรงเรียนคุณธรรม มีการบริหารจัดการอยeางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลEองกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.3) 

 13. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอยeางมีคุณภาพ

และสeงเสริมใหEมีความสุขสอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 

21 (พ.3) 

 14. โรงเรียนมีเครือขeายความรeวมมือกับบุคคล/หนeวยงาน/องค6กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาใหEมี

คุณภาพและมีความสุขสอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 

21 (พ.4) 

 

2.7 ยุทธศาสตร1โรงเรียนมารีพิทักษ1 (Strategy) ปgการศึกษา 2562 – 2564 

 ยุทธศาสตร6ที่ 1 ผูEเรียน   (พันธกิจที่ 1)  (เปâาหมายที่ 1 – 7) 

 ยุทธศาสตร6ที่ 2 บุคลากร   (พันธกิจที่ 2) (เปâาหมายที่ 8 – 9) 

 ยุทธศาสตร6ที่ 3 การจัดการศึกษา  (พันธกิจที่ 3)  (เปâาหมายที่ 10 – 11) 

 ยุทธศาสตร6ที่ 4 การบริหาร  (พันธกิจที่ 3)  (เปâาหมายที่ 12 – 13) 

 ยุทธศาสตร6ที่ 5 ความรeวมมือ  (พันธกิจที่ 4)  (เปâาหมายที่ 14) 
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2.5 กรอบยุทธศาสตร1โรงเรียนมารีพิทักษ1 ป=การศึกษา 2562 – 2564  

 

 ปรัชญาโรงเรียน (Philosophy)  

 

 วิสัยทัศน6 (Vision)  

 

 

พันธกิจที่ 1 

(Mission 1) 

พันธกิจที่ 2 

(Mission 2) 

พันธกิจที่ 3 

(Mission 3) 

พันธกิจที่ 4 

(Mission 4) 

 

 

เปUาหมายที่ 1 – 7 

(Goal 1 – 7) 

เปUาหมายที่ 8 – 9 

(Goal 8 – 9) 

เปUาหมายที่ 10 – 11 

(Goal 10 – 11) 

เปUาหมายที่ 12 – 13 

(Goal 12 – 13) 

เปUาหมายที่ 14 

(Goal 14) 

 

 

ยุทธศาสตร6ที่ 1 

(Strategy 1) 

ผูeเรียน 

ยุทธศาสตร6ที่ 2 

(Strategy 2) 

บุคลากร 

ยุทธศาสตร6ที่ 3 

(Strategy 3) 

การจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร6ที่ 4 

(Strategy 4) 

การบริหาร 

ยุทธศาสตร6ที่ 5 

(Strategy 5) 

ความรiวมมือ 
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ปรัชญาโรงเรียน (Philosophy) 

การศึกษา คือ การพัฒนาคนใหeเปnนมนุษย6ในทุกมิติ  

มีอัตลักษณ1 คือ “LIGS”  

         L = Love (รักเมตตา)  

         I = Integrity (ซื่อสัตย6)  

        G = Gratitude (กตัญvู)  

         S = Sufficiency (อยูiอยiางพอเพียง) และ 

คWานิยมหลัก (Core Values) คือ “MARIE”  

         M = Mastery (เปnนนายตัวเอง)  

          A = Agility (รวดเร็ว ขยันขันแข็ง)  

          R = Responsibility (มีความรับผิดชอบ)  

           I = Innovation (มีนวัตกรรม)  

          E = Excellent performance (สรeางผลงานทีเ่ปnนเลิศ) 

วิสัยทัศน1 (Vision) 

โรงเรียนมารีพิทักษ6เปnนโรงเรียนคุณธรรม จัดการศึกษามีคุณภาพและมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษที่ 21 

พันธกิจท่ี 1 (Mission 1) 

1. สiงเสริมและพฒันาใหeผูeเรยีนมีคุณภาพและมคีวามสุขสอดคลeองกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ6 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ

ที่ 21 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

เปhาหมายท่ี 1 – 7 (Goals1 – 7) 

1. ผูeเรียนมีสุขภาวะ

ที่ ดี แ ล ะ มี

สุนทรียภาพอยiางมี

ความสุขสอดคลeอง

กับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

แ ล ะ ก า ร

เปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษที่ 21 

2. ผูe เ รี ย น มี

คุณธรรม จริยธรรม

และคi า นิยมที่ พึ ง

ป ระส งค6 อ ยi า งมี

ความสุขสอดคลeอง

กับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

แ ล ะ ก า ร

เปลี่ ยนแปลงของ

โลกศตวรรษที่ 21 

3. ผูe เ รี ย น มี

คุณ ธรรมตามอั ต

ลักษณ6  4 อยi างมี

ความสุขสอดคลeอง

กับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

แ ล ะ ก า ร

เปลี่ ยนแปลงของ

โลกศตวรรษที่ 21 

4. ผูe เรียนมีทักษะ

ใน ก า ร แ ส ว ง ห า

ความรูeดeวยตนเอง 

รักการเรียนรูeและ

พัฒนาตนเองอยiาง

ตiอเน่ือง มีคุณภาพ

แ ล ะ มี ค ว า ม สุ ข

สอดคลeองกับหลัก

ป รั ช ญ า ข อ ง

เศรษฐกิจพอเพียง 

แ ล ะ ก า ร

เปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษที่ 21  

5. ผูe เ รี ย น มี

ความสามารถใน

การ คิดอยi าง เปn น

ร ะ บ บ  คิ ด

ส รe า ง ส ร ร ค6  

ตัดสินใจแกeปáญหา

ไ ดe อ ยi า ง มี ส ติ  

สมเหตุสมผลอยiาง

มี คุณ ภาพ แล ะมี

ความสุขสอดคลeอง

กับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

แ ล ะ ก า ร

เปลี่ ยนแปลงของ

โลกศตวรรษที่ 21 

6. ผูe เรียนมีความรูe

และทักษะทีจำเปnน

ต า ม ห ลั ก สู ต ร

โร ง เรี ย น อยi า งมี

คุ ณ ภ า พ แ ล ะ มี

ความสุขสอดคลeอง

กับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

อัตลักษณ6  4 และ

การเปลี่ ยนแปลง

ของโลกศตวรรษที่ 

21 

7. ผูe เรียนมีทักษะ

ในการทำงาน รัก

ก า ร ท ำ ง า น 

ส า ม า ร ถ ท ำ ง า น

รiวมกับผูeอื่นไดeและ

มี เ จ ต ค ติ ที่ ดี ตi อ

อาชีพสุจริตอยiางมี

คุ ณ ภ า พ แ ล ะ มี

ความสุขสอดคลeอง

กับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

แ ล ะ ก า ร

เปลี่ ยนแปลงของ

โลกศตวรรษที่ 21  

พันธกิจท่ี 2 (Mission 2) 

2. สiงเสริมและพัฒนาใหeบุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ6 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลก

ศตวรรษที่ 21 
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เปhาหมายท่ี 8 – 9 (Goals 8 – 9) 

8. ครูผูeสอนปฏิบัติงานตามบทบาทหนeาที่อยiางมีคุณภาพและมีความสุข

สอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษที่ 21 (พ.2) 

9. บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนeาที่อยiางมี คุณภาพและมี

ความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.2) 

พันธกิจท่ี 3 (Mission 3) 

3. มุiงเนeนและยกระดับใหeโรงเรียนเปnนโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอยiางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อัตลักษณ6 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

เปhาหมายท่ี  10 – 13 (Goals 10 – 13) 

10. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่

มีคุณภาพและมีความสุขสอดคลeอง

กั บ ห ลั กป รั ชญ าของ เศ รษ ฐกิ จ

พอ เพี ย ง อั ตลักษณ6  4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

11. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลeอม

และการบริการที่สiงเสริมใหeผูeเรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพอยiางมีคุณภาพมี

ความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิ จพอเพี ยงและการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

12. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ

อยi า งมี คุณ ภาพ และมี ค วามสุ ข

สอดคลe อ งกับ ห ลั กป รัชญ าขอ ง

เศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ6 4 และ

การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 

21 

13. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนด

ในกฎกระทรวงอยiางมีคุณภาพและมี

ความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ6 4 

แล ะก าร เป ลี่ ย นแป ล งของ โล ก

ศตวรรษที่ 21 

พันธกิจท่ี 4  (Mission 4) 

4. สiงเสริม สนับสนุนใหeโรงเรียนเปnนโรงเรยีนคุณธรรม มีเครือขiายความรiวมมือกับบุคคล/หนiวยงาน/องค6กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพฒันาใหeมีคุณภาพมี

ความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
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เปhาหมายท่ี 14 (Goals 14) 

14. โรงเรียนมีเครือขiายความรiวมมือกับบุคคล/หนiวยงาน/องค6กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาใหeมีคุณภาพมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ6 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

 

ยุทธศาสตร1 

(Strategy) 
เปhาหมาย (Goals) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. ผูeเรียน 1. ผูeเรียนมีสุขภาวะที่ ดีและมีสุนทรียภาพอยiางมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  

มาตรฐานโรงเรียน 6 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวช้ีวัด 

2. ผูeเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคiานิยมที่พึงประสงค6อยiางมีความสุขมีความสุขสอดคลeองกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 4 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวช้ีวัด 

3. ผูeเรียนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ6 4 อยiางมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 4 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวช้ีวัด 

4. ผูeเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูeดeวยตนเอง รักการเรียนรูeและความสุขสอดคลeองกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตนเองอยiางตiอเน่ือง มีคุณภาพและมีการเปลี่ยนแปลง

ของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 4 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวช้ีวัด 

5. ผูeเรียนมีความสามารถในการคิดอยiางเปnนระบบ คิดสรeางสรรค6 ตัดสินใจแกeปáญหาไดeอยiางมี

สติ สมเหตุสมผลอยiางมีคุณภาพและมคีวามสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 4 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวช้ีวัด 

 

6. ผูeเรียนมีความรูeและทักษะทีจำเปnนตามหลักสูตรโรงเรียนอยiางมีคุณภาพและมีความสุข

สอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ6 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลก

ศตวรรษที่ 21  

มาตรฐานโรงเรียน 4 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวช้ีวัด 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

ยุทธศาสตร1 

(Strategy) 
เปhาหมาย (Goals) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

7. ผูeเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานรiวมกับผูeอืน่ไดeและมีเจตคติที่ดีตiอ

อาชีพสุจริตอยiางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัต

ลักษณ6 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  

มาตรฐานโรงเรียน 4 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวช้ีวัด 

 

2. บุคลากร 8. ครูผูeสอนฏิบัติงานตามบทบาทหนeาที่อยiางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ6 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 9 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวช้ีวัด 

9. บุคลากรมีปฏิบัติงานตามบทบาทหนeาที่อยiางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลeองกับปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ6 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 1 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร1 

(Strategy) 

เปhาหมาย (Goals) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

3. การจัดการศึกษา 10. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ6 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 6 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวช้ีวัด 

11. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลeอมและการบริการที่สiงเสริมใหeผูeเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

อยiางมีคุณภาพมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลง

ของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 3 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร1 

(Strategy) 

เปhาหมาย (Goals) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

4. การบรหิาร 12. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยiางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ6 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

ม า ต ร ฐ า น โ ร ง เ รี ย น  13 

ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 2 ตัวช้ีวัด 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

ยุทธศาสตร1 

(Strategy) 
เปhาหมาย (Goals) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

13. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอยiางมี

คุณภาพและมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ6 4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 6 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวช้ีวัด 

 

5. ความรiวมมอื 14. โรงเรียนมีเครือขiายความรiวมมือกับบุคคล/หนiวยงาน/องค6กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการ

พัฒนาใหeมีคุณภาพมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ6 4 

และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 2 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 3 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

ส"วนท่ี 3 งบประมาณและรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม  

 

                     สรุปงบประมาณรายรับ-รายจ"ายตามแผนงานหน"วยงาน 

ปDการศึกษา 2563 

โรงเรียนมารีพิทักษL อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยL 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

1 ฝRายวิชาการ 209,235    

รวม 209,235 - - 209,235 

2 ฝRายกิจการนักเรียน 386,400    

รวม 386,400 - - 386,400 

3 ฝRายบริหารงานท่ัวไป 1,777,395    

รวม 1,777,395 - - 1,777,395 

4 ฝRายธุรการ-การเงิน 163,022    

รวมรวม 163,022 - - 163,022 

5 ฝRายอภิบาลและแพร"ธรรม 194,100    

รวม 194,100 - - 194,100 

6 ฝRายพัฒนาคณุภาพการศึกษาและ

บุคลากร 
1,310,500 

   

รวม 1,310,500 - - 1,310,500 

7 ฝRายปฐมวัย 217,880    

รวม 217,880 - - 217,880 

รวมท้ังสิ้น 4,258,532 - - 4,258,532 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

สรุปงบประมาณรายรับ-รายจ"ายตามแผนงานหน"วยงาน 

ฝRายวิชาการ ปDการศึกษา 2563 

โรงเรียนมารีพิทักษL อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยL 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

1 งานบริหารงานฝRายวิชาการ     

 1.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ6สำนักงาน 7,305 - - - 

รวม 7,305 - - 7,305 

2 งานพัฒนาหลักสูตร     

 2.1 จัดทำหลกัสูตร 2,740 - - - 

รวม 2,740 - - 2,740 

3 งานการเรียนรู̀     

 3.1 กิจกรรมจัดทำขUอสอบ 70,000 - - - 

 3.2 กิจกรรมสVงเสริมศักยภาพผูUเรียน 85,700 - - - 

 3.3 กิจกรรมรักการอVาน 500 - - - 

 3.4 กิจกรรมกำกับติดตามการจัดการ

เรียนรูU 

4,000 - - - 

รวม 160,200 - - 160,200 

4 งานนิเทศการเรียนการสอน     

 4.1 กิจกรรมการนิเทศการเรียนการ

สอน 

1,000 - - - 

 4.2 กิจกรรมสุนทรภูV 4,800 - - - 

 4.3 กิจกรรมการคัดลายมอื 2,000 - - - 

รวมรวม 7,800 - - 7,800 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

5 งานวัดและประเมินผล     

 5.1 จัดทำเอกสารการดำเนินงานวัด

และประเมินผล 

7,000 - - - 

 5.2 งานจัดซื้อเอกสารการวัดผล  

ปพ.1 ,ปพ.3 ,ปพ.5 

3,000 - - - 

รวม 10,000 - - 10,000 

6 งานวิจัยในชั้นเรียน     

 6.1 กิจกรรมสรปุรายงานการวิจัย 1,350 - - - 

 6.2 กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ 6,700 - - - 

 6.3 กิจกรรมวัดน้ำหนักสVวนสงู 1,700 - - - 

รวม 9,750 - - 9,750 

7 งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม     

 7.1 งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 11,440 - - - 

รวม 11,440 - - 11,440 

รวมท้ังสิ้น 209,235 - - 209,235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

สรุปงบประมาณรายรับ-รายจ"ายตามแผนงานหน"วยงาน 

ฝRายกิจการนักเรียน  ปDการศึกษา 2563 

โรงเรียนมารีพิทักษL อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยL 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

1 งานบริหารงานฝRายกิจการ

นักเรียน 

    

 1.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ6สำนักงาน 3,000 - - - 

รวม 3,000 - - 3,000 

2 งานส"งเสริมคุณธรรม และ

จริยธรรม 

    

 2.1 คVาดำเนินการ 500 - - - 

 2.2 กิจกรรมคูVมือนักเรียน 30,000 - - - 

 2.3 กิจกรรมวจนพิธีกรรมเป_ดป8

การศึกษา 

2,000 - - - 

 2.4 กิจกรรมไหวUงามตามแบบไทย 2,000 - - - 

 2.5 กิจกรรมสVงเสริม ประชาธิปไตย

ใน โรงเรียน 

2,000 - - - 

 2.6 กิจกรรมวันไหวUคร ู 3,500    

 2.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

5,000    

 2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจUา

สุทิดา  พัชรสุธาพิมลลกัษณ6 

5,000    

 2.9 กิจกรรมวันเขUาพรรษา 4,000    

 2.10 กิจกรรมวันเฉลิมพระ 18,000    



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราช

ชนนีพันป8หลวง 

 2.11 กิจกรรมฉลองแมVพระบังเกิด 5,000    

 2.12 กิจกรรมวันคลUายวันพระราช

สมภพพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม

นาถบพิตร 

5,000    

 2.13 กิจกรรมวันลอยกระทง 2,000    

 2.14 กิจกรรมงานวันเด็ก 4,000    

 2.15 กิจกรรมวันสงกรานต6 3,000    

รวม 91,000 - - 91,000 

3 งานระดับชั้น     

 3.1 จัดทำเอกสารดำเนินงาน 500 - - - 

 3.2 กิจกรรมประชุมผูUปกครอง

นักเรียน 

9,000 - - - 

 3.3 กิจกรรมปfจฉิมนิเทศ  20,000 - - - 

รวม 29,500 - - 29,500 

4 งานกิจกรรมพัฒนาผู`เรียน     

 4.1 สถาปนาลูกเสือ 1,000 - - - 

 4.2 กิจกรรมเดินทางไกลเขUาคVาย

พักแรมลูกเสือสำรอง ช้ัน ป.1-ป. 3 

 

13,200 

   

 4.3 กิจกรรมเขUาคVายพักแรมลูกเสือ

สามัญ 

30,000 - - - 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

 4.4 กิจกรรมทัศนศึกษา 70,000 - - - 

รวมรวม 114,200 - - 114,200 

5 งานกีฬา     

 5.1 กีฬาสีมารเีกมส6 ครั้งที่ 20 40,000 - - - 

 5.2 กีฬาวันคร ู 10,000 - - - 

 5.3 กีฬาสมีารสีัมพันธ6ครั้งที่ 1  10,000   - 

รวม 60,000 - - 60,000 

6 งานสัมพันธLชุมขน     

 6.1 ประเพณีสงกรานต6 3,000 - - - 

 6.2 วันคริสต6มาส 80,000 - - - 

รวม 83,000 - - 83,000 

7 งานแนะแนว     

 7.1 แบบประเมินจุดแข็ง และ

จุดอVอน (Strengths and Difficulties 

Questionnaire: SDQ) 

2,700 - - - 

 7.2 ทุนการศึกษา  3,000 - - - 

รวม 5,700   5,700 

รวมท้ังสิ้น 386,400 - - 386,400 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

สรุปงบประมาณรายรับ-รายจ"ายตามแผนงานหน"วยงาน 

ฝRายบริหารงานท่ัวไป ปDการศึกษา 2563 

โรงเรียนมารีพิทักษL อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยL 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

1 งานบริหารงานฝRายบริหารงาน

ท่ัวไป 

    

 1.1 สรุปรายงานแผนงานบริหาร 1,035 - - - 

 1.2 กิจกรรมพฒันาระบบงาน

บรหิาร 
19,930 

   

รวม 20,965 - - 20,965 

2 งานประชาสัมพันธL     

 2.1 กิจกรรมรอบรั้วฟ�าขาว ชาวมา

ร ี

173,800 - - - 

 2.2 กิจกรรมเย่ียมบUานนักเรียน 31,240 - - - 

 2.3 กิจกรรมครูชวนนUองมาเรียน 29,240 - - - 

รวม 234,280 - - 234,280 

3 งานอาคาร สถานท่ีและ

สิ่งแวดล`อม 

    

 3.1 กิจกรรมพฒันาอาคาร สถานที่

และสิง่แวดลUอม 

703,820 - - - 

 3.2 กิจกรรมจัดบอร6ดการเรียนรูU 17,220 - - - 

 3.3 กิจกรรมมารีสะอาด ลดโลก

รUอน 

1,000 - - - 

 3.4 กิจกรรมหUองเรียนสะอาด 

บรรยากาศนVาเรียน 

2,220 - - - 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

 3.5 กิจกรรมหUองเรียน ICT 250,980 - - - 

 3.6 กิจกรรมหUองน้ำสรUางสุข 3,620 - - - 

 3.7 กิจกรรมขยะเปÉนศูนย6 820 - - - 

 3.8 กิจกรรมธนาคารขยะ 10,180 - - - 

 3.9 กิจกรรม Big Cleaning Day 630 - - - 

 3.10 กิจกรรมพฒันาแหลVงเรียนรูU 6,780    

รวม 997,270 - - 997,270 

4 โภชนาการ     

 4.1 กิจกรรม อย.นUอย 5,220 - - - 

 4.2 กิจกรรมจัดบอร6ดเสรมิความรูU

ดUานโภชนาการ 

1,720 - - - 

 4.3 กิจกรรมโรงอาหารสะอาด 

นักเรียนปลอดภัย 

1,180    

 4.4 กิจกรรมจิตกรนUอย 5,180    

รวมรวม 13,300 - - 13,300 

5 งานโสตทัศนูปกรณL     

 5.1 กิจกรรมพฒันาระบบ

โสตทัศนูปกรณ6 

32,100 - - - 

รวม 32,100 - - 32,100 

6 งานสวัสดิภาพและจราจร     

 6.1 กิจกรรมมารีปลอดภัย ใสVใจ

วินัยจราจร 

13,220 - - - 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

 6.2 กิจกรรมฉีดพVนหมอกควัน

ป�องกันยุง 

2,220 - - - 

 6.3 กิจกรรมสVงเสริมสวัสดิภาพและ

ความปลอดภัย 

2,220 - - - 

รวม 17,660 - - 17,660 

7 งานยานพาหนะ     

 7.1 กิจกรรมบริการปลอดภัย อุVนใจ 

ไดUรอยย้ิม 

319,500 - - - 

รวม 319,500 - - 319,500 

8 งานห̀องสมุด     

 8.1 กิจกรรมพฒันาหUองสมุด สูVการ

เรียนรูUตลอดชีวิต  

111,760 - - - 

 8.2 กิจกรรมหUองสมุดเคลื่อนที ่ 740 - - - 

 8.3 กิจกรรมยุวบรรณารักษ6 1,800    

รวม 114,300 - - 114,300 

 

9 งานพยาบาล     

 9.1 กิจกรรมสVงเสริมสุขภาพและ

อนามัย 

13,220 - - - 

 9.2 กิจกรรมหUองพยาบาลเคลื่อนที ่ 12,220 - - - 

 9.3 กิจกรรมนักเรียนผูUนำสVงเสรมิ

สุขภาพ 

2,580 - - - 

รวม 28,020   28,020 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

รวมท้ังสิ้น 1,777,395 - - 1,777,395 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

สรุปงบประมาณรายรับ-รายจ"ายตามแผนงานหน"วยงาน 

ฝRายธุรการ การเงิน ปDการศึกษา 2563 

โรงเรียนมารีพิทักษL อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยL 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

1 งานธุรการ การเงิน     

 1.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ6สำนักงาน 

และวัสดุสิน้เปลือง 
11,960 

- - - 

รวม 11,960 - - 11,960 

2 งานธุรการ     

 2.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ6สำนักงาน 

และวัสดุสิน้เปลือง 

17,210 - - - 

รวม 17,210 - - 17,210 

3 งานสารบรรณ     

 3.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ6สำนักงาน 

และวัสดุสิน้เปลือง 

10,660 - - - 

รวม 10,660 - - 10,660 

4 งานทะเบียนและสถิติ     

 4.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ6สำนักงาน 

และวัสดุสิน้เปลือง 

1,660 - - - 

รวมรวม 1,660  - - 1,660 

5 งานการเงินและบัญช ี     

 5.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ6สำนักงาน 

และวัสดุสิน้เปลือง 

28,990 - - - 

รวม 28,990 - - 28,990 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

6 งานจัดซื้อ จัดจ̀าง     

 6.1 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ6สำนักงาน และ

วัสดุส้ินเปลือง 

91,260 - - - 

รวม 91,260 - - 91,260 

7 งานพัสดุ ครุภัณฑL     

 7.1 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ6สำนักงาน และ

วัสดุส้ินเปลือง 

1,282 - - - 

รวม 1,282 - - 1,282 

รวมท้ังสิ้น 163,022 - - 163,022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

สรุปงบประมาณรายรับ-รายจ"ายตามแผนงานหน"วยงาน 

ฝRายอภิบาลและแพร"ธรรม ปDการศึกษา 2563 

โรงเรียนมารีพิทักษL อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยL 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

1 งานบริหารฝRายอภิบาลและ     

แพร"ธรรม 

    

 1.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ6สำนักงาน 5,500 - - - 

 1.2 อบรม/สัมมนา 10,000 - - - 

 1.3 จัดซือ้ศาสนภัณฑ6 10,600 - - - 

รวม 26,100 - - 26,100 

2 งานอภิบาลและแพร"ธรรม     

 2.1 งานพระวาจาประจำสปัดาห6 200 - - - 

 2.2 กิจกรรมประชุม BECs  200 - - - 

 2.3 งาน วจน พิธีกรรม 

เป_ดป8การศึกษา 

1,920 - - - 

 2.4 งานฉลองศาสนนามยอห6น     

บัปติสต6 

7,420    

 2.5 งานวันเกิดแมVพระ 1,920    

 2.6 งานพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวัน

พฤหัสบดี (นักเรียน) 

-    

 2.7 งานป_ดเดือนแมVพระ 3,700    

 2.8 กิจกรรมฉลองพระครสิตสมภพ 10,000    

 2.9 กิจกรรมฉลองวัดพระมารดา  

นิจจานุเคราะห6 

114,000 - - - 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

 2.10 กิจกรรมสVงมอบความสุข

โอกาส     วันคริสต6มาสและวันข้ึน

ป8ใหมVของนักเรียนทกุระดับช้ัน 

1,000    

รวม 140,360 - - 140,360 

3 งานส"งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ตามวิถีคริสตL 

    

 3.1 กิจกรรมอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมตามวิถีครสิต6  

1,120 - - - 

 3.2 กิจกรรมออมศุกร6ละ 1 บาท 

เพื่อผูUยากไรU 

1,220 - - - 

 3.3 กิจกรรมเย่ียมผูUปäวยชVวยสรUาง

กำลังใจ 

5,000 - - - 

รวม 7,340 - - 7,340 

4 งานศาสนสัมพันธL     

 4.1 กิจกรรมอวยพรตามหนVวยงาน 10,300 - - - 

 4.2 กิจกรรมแบVงฝfนปfนรกั 10,000 - - - 

รวมรวม 20,300 - - 20,300 

รวมท้ังสิ้น 194,100 - - 194,100 

 
 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

สรุปงบประมาณรายรับ-รายจ"ายตามแผนงานหน"วยงาน 

ฝRายพัฒนาคณุภาพการศึกษาและบคุลากร ปDการศึกษา 2563 

โรงเรียนมารีพิทักษL อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยL 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

1 งานบริหารงานฝRายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

    

1.1 กิจกรรมจัดทำเอกสารดำเนินงาน 5,000 - - - 

1.2 กิจกรรมทบทวนคูVมือตVางๆ 5,000    

รวม 10,000 - - 10,000 

2 งานวิจัย นโยบายและแผน     

2.1 กิจกรรมจัดทำเอกสารดำเนินงาน 2,500 - - - 

2.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน

แผน/โครงการ/กจิกรรม  

ใหUสอดคลUองกบัโครงสรUางการ

บรหิารการศึกษา 

40,000 

- - - 

2.3 กิจกรรมจัดทำแผนการปฏิบัติการ

ประจำป8 2563 
4,000 

   

2.4 กิจกรรมการจัดทำประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาประจำป8

การศึกษา 2563 

30,000 

   

รวม 76,500 - - 76,500 

3 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา     

3.1 กิจกรรมจัดทำเอกสารดำเนินงาน 6,000 - - - 

รวม 6,000 - - 6,000 

4 งานทรัพยากรมนุษยL     



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

4.1 กิจกรรมสรรหาบุคลากร 1,500 - - - 

4.2 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหมV 30,000    

4.3 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ 30,000    

4.4 กิจกรรมประเมินบุคลากร 1,500    

4.5 กิจกรรมสวัสดิการชุดครูและ

บุคลากร 
3,000 

   

4.6 โบนัสประจำป8 400,000    

4.7 กิจกรรมสงัค6สรรวันป8ใหมV 50,000    

4.8 กิจกรรมศึกษาดูงาน 400,000    

4.9 กิจกรรมปรับข้ันเงินเดือน 100,000    

4.10 
กิจกรรมของขวัญวันเกิดครูและ

บุคลากร 
30,000 

   

4.11 กิจกรรมรบัขวัญบุตรหลานครูและ

บุคลากร 
15,000 

   

4.12 สวัสดิการเงินขวัญถุงสรUาง

ครอบครัวใหมV 
12.000 

   

4.13 สวัสดิการงานฌาปนกจิ 8,000    

รวม 1,081,000 - - 1,081,000 

5 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     

5.1 งานระบบเครือขVาย 100,000 - - - 

5.2 งานสารสนเทศ 7,000 - - - 

5.3 กิจกรรมอบรมสารสนเทศ 30,000    



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

รวม 137,000 - - 137,000 

รวมท้ังสิ้น 1,310,500   1,310,500 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

สรุปงบประมาณรายรับ-รายจ"ายตามแผนงานหน"วยงาน 

ฝRายปฐมวัย ปDการศึกษา 2563 

โรงเรียนมารีพิทักษL อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยL 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

1 งานบริหารงานฝRายปฐมวัย     

1.1 กิจกรรมจัดซือ้อุปกรณ6สำนักงาน 6,000 - -  

รวม 6,000 - - 6,000 

2 งานพัฒนาหลักสูตร     

2.1 งานพัฒนาหลักสูตร 12,000 - - - 

2.2 กิจกรรมสVงเสริมทักษะพัฒนาการเด็ก 20,000 - - - 

2.3 กิจกรรมกีฬาส ี ใชUรVวมกับประถม - - - 

2.4 กิจกรรมทัศนศึกษา 4,000 - - - 

2.5 กิจกรรมยุวบัณฑิต 20,000 - - - 

2.6 กิจกรรมปfèนฝfนหนูนUอย 4,000 - - - 

2.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางดนตร ี 100,000 - - - 

2.8 กิจกรรมประชุมผูUปกครอง ใชUรVวมกับประถม - - - 

2.9 กิจกรรมอนามัยดีมสีุข 5,000 - - - 

2.10 กิจกรรมประกวดคัดลายมือ 500 - - - 

2.11 กิจกรรมปลอดภัยไวUกVอน 2,000 - - - 

2.12 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 10,000 - - - 

รวม 174,500 - - 174,500 

3 งานจัดประสบการณLเรียนรู̀     

3.1 งานจัดประสบการณ6เรียนรูU 1,980 - - - 
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3.2 กิจกรรมวิทยาศาสตร6 5,000   - 

รวม 6,980 - - 6,980 

4 งานนิเทศการจัดประสบการณL     

4.1 งานนิเทศการจัดประสบการณ6 320 - - - 

4.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจUาสุทิดา 

ใชUรVวมกับประถม - - - 

4.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจUาอยูVหัวรัชกาลที่ 10 

 

ใชUรVวมกับประถม - - - 

4.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจUาสริิกิตต์ิ  

พระพันป8หลวง 

ใชUรVวมกับประถม - - - 

4.5 กิจกรรมวันพVอแหVงชาติ ใชUรVวมกับประถม - - - 

รวม 320 - - 320 

5 งานวัดผลและประเมินผล     

5.1 งานวัดผลและประเมินผล 3,130 - - - 

รวม 3,130 - - 3,130 

6 งานวิจัยในชั้นเรียน     

6.1 งานวิจัยในช้ันเรียน 500 - - - 

6.2 กิจกรรมยามเชUา 500 - - - 

6.3 กิจกรรมเย่ียมบUานตามชุมชน ใชUรVวมกับประถม - - - 

6.4 กิจกรรม 1 หUองเรียน 1 โครงงาน 300 - - - 

6.5 กิจกรรมสภาจิ๋ว 3,000 - - - 
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6.6 กิจกรรม walk Rally ตลาดนัดคุณธรรม 5,000 - - - 

6.7 กิจกรรมหนูนUอยมารีเดินตามรอยพVอร.9 10,000 - - - 

รวม 19,300   19,300 

7 งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม     

7.1 งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 7,200 - - - 

รวม 7,200   7,200 

8 งานระดับชั้น     

8.1 งานระดับช้ัน 450 - - - 

8.2 กิจกรรมแหVเทียน ใชUรVวมกับประถม - - - 

8.3 กิจกรรมวันคริสต6มาส ใชUรVวมกับประถม - - - 

8.4 กิจกรรมไหวUคร ู ใชUรVวมกับประถม - - - 

8.5 กิจกรรมวันเด็กแหVงชาติ ใชUรVวมกับประถม - - - 

รวม 450   450 

รวมท้ังสิ้น 217,880   217,880 
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ลำดับท่ี  1   หน"วยงาน          งานบริหารฝäายวิชาการ         ฝRาย         วิชาการ            

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3    ยุทธศาสตรLข`อท่ี   4   เปkาหมายข`อท่ี  12    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี   2.2              

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ"งชี้  8.1-8.6                         

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี    2 ตัวบ"งชี้ท่ี      2.2                         

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

 1. เพื่อวางแผนรVวมกับ

หัวหนUา ฝäายบริหาร

วิชาการในการกำหนด 

แผนงานบริหารฝäาย

วิชาการ     

 2. เพื่อสVงเสรมิ 

สนับสนุนใน การพฒันา

บุคลากรในฝäายใหUมี

ประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อรวบรวมและ

สรปุรายงาน การ

ดำเนินงานในฝäายวิชาการ 

ทุกสปัดาห6/ทกุเดือน/ภาค

เรียน/ป8การศึกษา   

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

บุคลากรในฝäายวิชาการ 

จำนวน  8  คน 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

 1. เตรียมวางแผนรVวมกบัหัวหนUาฝäายวิชาการในการ

กำหนดแผนงานบริหารฝäายวิชาการ 

 2. เตรียมวางแผนสVงเสริม สนับสนุน ในการพฒันา

บุคลากรในฝäายใหUมี ประสทิธิภาพ         

 3. เตรียมรวบรวมและสรุปรายงานการดำเนินงานในฝäาย

วิชาการ 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

 1. วางแผนรVวมกับหัวหนUา ฝäายบรหิารวิชาการในการ

กำหนด แผนงานบรหิารฝäายวิชาการ       

 2. สVงเสรมิ สนับสนุนในการพฒันาบุคลากรในฝäายใหUมี 

ประสิทธิภาพ       

  2.1 งานบริหารงานฝäายวิชาการ     

  2.2 งานพัฒนาหลักสูตร 

     2.3 งานจัดการเรียนรูU 

     2.4 งานนิเทศการเรียนรูU 

     2.5 งานวัดผลและประเมินผล         

  2.6 งานวิจัยในช้ันเรียน     

 

 1 พ.ค.63 

 

8 พ.ค.63 

 

17 พ.ค.63 

 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 
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วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

 1. มีการวางแผน

รVวมกับหัวหนUา ฝäาย

บรหิารวิชาการในการ

กำหนด แผนงานบรหิาร

ฝäายวิชาการ 

 2. มีการสVงเสรมิ 

สนับสนุนในการ พฒันา

บุคลากรในฝäายใหUมี 

ประสิทธิภาพ 

    3. มีการรวบรวมและ

สรปุรายงานการ

ดำเนินงานใหUฝäายวิชาการ 

ทุกสปัดาห6/ทกุเดือน/ภาค 

เรียน/ป8การศึกษา 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

 1. ครูฝäายวิชาการรUอย

ละ 85 มีการวางแผน

รVวมกับหัวหนUาฝäาย

วิชาการในการกำหนด

แผนงานบริหารฝäาย

วิชาการ 

    2. ครฝูäายวิชาการรUอย

ละ 85 ไดUรับการสVงเสริม 

สนับสนุนใน การพฒันา

บุคลากรในฝäายใหUมี 

ประสิทธิภาพ  

    3. สามารถรวบรวม

  2.7 งานพฒันาสื่อและนวัตกรรม 

 3. รวบรวมและสรุปรายงานการดำเนินงานในฝäาย

วิชาการ ทุกสัปดาห6/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษา ไดUแกV 

  3.1 งานบริหารงานฝäายวิชาการ 

  3.2 งานพัฒนาหลักสูตร 

  3.3 งานจัดการเรียนรูU 

       3.4 งานนิเทศการเรียนรูU 

  3.5 งานวัดผลและประเมินผล 

       3.6 งานวิจัยในช้ันเรียน 

       3.7 งานพฒันาสื่อและนวัตกรรม     

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C : CHECK) 

 1. รวบรวมขUอมลูการดำเนินงานตามแผนงานฝäาย

วิชาการ ของแตVละงานสVงตVอใหUหัวหนUาฝäายวิชาการ 

 2. รวบรวมขUอมลูผลการดำเนินงานตามแผนงาน  ของ

แตVละงาน  ในฝäายวิชาการ  สVงตVอใหUฝäายพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากร 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา( A : ACT) 

 1. สรุปการดำเนินงานของแตVละงานในฝäายวิชาการ 

นำเสนอหัวหนUาฝäายวิชาการ  ผูUแทนผูUรับใบอนุญาต  

ผูUอำนวยการและผูUจัดการ  ทุกสปัดาห6/ทกุเดือน/ภาคเรียน/

ป8การศึกษา 

 2. สVงสรุปรายงานผลการดำเนินงานของฝäายวิชาการ  

ใหUกับงานวิจัยนโยบายและแผน  ฝäายพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากร  เพื่อสรปุเปรียบเทียบกบั

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ทุกสปัดาห6/ทกุ

เดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

 

15 ต.ค.63 (ท.1) 

15 มี.ค.64 (ท.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ต.ค.63 (ท.1) 

22 เม.ย.64 (ท.2) 

25 ต.ค.63 (ท.1) 

22 เม.ย.64 (ท.2) 

 

 

 

30 ต.ค.63 (ท.1) 

30 เม.ย.64 (ท.2) 

 

 

30 ต.ค.63 (ท.1) 

30 เม.ย.63 (ท.2) 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

และสรุป รายงาน การ

ดำเนินงานใหUฝäายวิชาการ 

ทุกสปัดาห6/ทกุ เดือน/

ภาคเรียน/ป8การศึกษา   

 

 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

รายงานสรุปผลการ

ดำเนินงาน งานบริหาร

ฝäายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานบริหารงานฝäายวิชาการ ฝäาย วิชาการ  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 หมึกเติมEPSON EPSON รุ"น L210 250  8 2,000   

2 คVาแฟ�มเก็บงาน ORCA 100  7 700   

3 คVากระดาษ  A4 ควอลิต้ีA4 70 แกรม 110  5 รีม 550   

4 คVากระดาษ  A4 ควอลิต้ีA4 80 แกรม 120  5 รีม 600   

5 กระดาษโฟโตUA4 Glossy 250  10 รีม 2,500   

6 คลิ๊ปดำหนีบกระดาษ SDI BINDER CLIP  

SIZE : 32  MM 

25  5  

กลVอง 

125  
 

7 คลิ๊ปดำหนีบกระดาษ SDI BINDER CLIP  

SIZE : 40  MM 

40  5 

กลVอง 

200  
 

8 คVาเขUาเลVม เขUาเลVมรายงาน/สรุป

งาน 

40  7 ชุด 280  
 

9 ลูกแม็ก เบอร63.5 35  10 

กลVอง 

350  
 

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( เจ็ดพันสามรUอยหUาบาทถUวน )                                                          7,305  

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 7,305 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                  (นางสาวธารารัตน6  คะเชนเนียม)                                (นางสาวอนัญญาพร   จีนเปÉนวงศ6)      

        งานบริหารงานฝäายวิชาการ                                           หัวหนUาฝäายวิชาการ 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

 

        

 

ลำดับท่ี  2   หน"วยงาน          งานพัฒนาหลักสูตร         ฝRาย         วิชาการ            

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3    ยุทธศาสตรLข`อท่ี   3   เปkาหมายข`อท่ี  10    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี   2.3              

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  10 ตัวบ"งชี้  10.1-10.6                       

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี    2 ตัวบ"งชี้ท่ี      2.3                         

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

 1. เพือ่จัดทำหลกัสูตร

โรงเรียนตามหลักสูตร

แกนกลาง 2551 (ฉบับ

ปรับปรงุ 2562) 

   2. เพือ่ประสานงาน

การเรียนการสอนในการ

ทำหลกัสูตรโรงเรียน ตาม

หลักสูตรแกนกลาง 2551 

(ฉบับปรบัปรุง 2562) 

ไปสูVการปฏิบัติ 

   3. เพือ่ประเมิน

หลักสูตรโรงเรียน ตาม

หลักสูตรแกนกลาง 2551 

(ฉบับปรบัปรุง 2562)  

 4. เพือ่จัดอบรมการ

ทำหลกัสูตรโรงเรียน ตาม

หลักสูตรแกนกลาง 2551 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

 1. ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาหลกัสูตร 

        1.1. เตรียมแตVงต้ังการทำหลักสูตรโรงเรียน 

        1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพฒันา

หลักสูตร 

         1.3 เตรียมจัดทำเอกสารทีเ่กี่ยวขUองกบัหลักสูตร

แกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรบัปรุง 2562) 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

     2. จัดทำหลักสูตรโรงเรียนตามหลกัสูตรแกนกลาง พ.ศ. 

2551  ในแตVละป8การศึกษา 

    2.1 ดำเนินการใหUครผููUสอนวิเคราะห6หลักสูตร 

        2.2 รวบรวมขUอมลูและเขียนแผนการจัดการเรียนรูU

ใหUหัวหนUาฝäายวิชาการเสนอตVอผูUแทนผูUรบัใบอนุญาต  

ผูUอำนวยการและผูUจัดการ 

        2.3 นำเสนอขออนุมัติการใชUหลักสูตร 

    3.  จัดประสานงานการเรียนการสอนในการนำหลักสูตร

โรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับ ปรบัปรุง 

2562) ไปสูVการปฏิบัติในการ จัดการเรียนรูUใหUครบถUวนในแตV

 

 7 เม.ย.63 

 7 เม.ย.63 

7 เม.ย.63 

 

7 เม.ย.63 

 

 

8-10 เม.ย.63 

 

9 เม.ย.63 

10 เม.ย.63 

 

 

11 เม.ย.63 

สVงแผนลVวงหนUา

ตรวจทุกวันศุกร6

ของเดือน พ.ค.63 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

(ฉบับปรบัปรุง 2562)  

  

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

 1. ครูผูUสอน 8 กลุVม

สาระ 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

 1. มีการบริการขUอมูล

ประชาสมัพันธ6แกV

บุคลากรในและนอก

โรงเรียน 

 2. มีการประสานงาน

การจัดทำหลักสูตร

โรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

 1. ครรูUอยละ 100 

จัดทำ หลกัสูตรโรงเรียน

ตามหลกัสูตร แกนกลาง 

พ.ศ.2551 (ฉบบัปรับปรงุ 

2562) 

 2. ครรูUอยละ 100 

ประสานงานการเรียนการ

สอนใน การทำหลกัสูตร

โรงเรียนตาม หลักสูตร

แกนกลาง พ.ศ.2551 

(ฉบับปรบัปรุง 2562) 

ไปสูVการปฏิบัติ  

 3. ครรูUอยละ 100 

ประเมิน หลักสูตร

โรงเรียนตามหลักสูตร 

แกนกลาง พ.ศ.2551 

ละป8 การศึกษา  

       3.1 ประสานกับงานการเรียนการสอนจัดทำแผนการ

เรียนรูUตาม หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551(ฉบบั ปรบัปรุง 

2562)  

       3.2 ประสานงาน งานนิเทศ การเรียนการสอนของ

แตVละกลุVมสาระ มาสรปุสะทUอนขUอมลูในการทำแผนการ

จัดการเรียนรูUตามหลักสูตร ไปสูVการปฏิบัติ  

  3.3 ประสานงานกับการ จัดการเรียนการสอนในการ

กำกับ ติดตาม การทำ หลักสูตรไปใชUในการจัดการเรียนการ

สอนแตVละสปัดาห6ผVาน การประชุมกลุVมสาระ 8 กลุVมสาระ 

  4. ประเมินหลักสูตรโรงเรียนตาม หลกัสูตรแกนกลาง 

พ.ศ.2551 (ฉบบั ปรบัปรุง 2562)  

       4.1 จัดทำแบบประเมิน หลักสูตรโรงเรียนตาม

หลักสูตร แกนกลาง 4 ฉบับดังน้ี นักเรียน คร ูผูUปกครอง  

ชุมชนที่เกี่ยวขUอง 

    4.2 แจกแบบประเมินการใชUหลกัสูตร 

        4.2.1 นักเรียน 10% ของนักเรียนระดับพื้นฐาน

ครอบคลมุทุกช้ัน เรียน  

      4.2.2 ผูUปกครอง 10% ของผูUปกครองระดับข้ัน

พื้นฐาน ครอบคลมุ ทุกช้ันเรียน  

       4.2.3 ชุมชน 10% ของ ชุมชนทีเ่กี่ยวขUอง  

      4.3 รวบรวมและวิเคราะห6 แบบประเมินการใชU

หลักสูตร 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

  1. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานตามแผน 

   2. ปรบัปรุงแกUไขการดำเนินงาน ตามแผนงานที่ยังไมV

สมบรูณ6  

   3. ทบทวน แกUไข ปรับปรุง เครื่องมือ  

    4. วิเคราะห6 สังเคราะห6 หลักสูตรทัง้ 8 กลุVมสาระ 

- 26 ก.พ.64 

 

 

 

มิ.ย. 63 ( ท. 1) 

ก.พ. 64 ( ท. 2 ) 

 

 

ประชุมกลุVมสาระ 

ทุกๆเดือนๆละ 1 

เม.ย.63 – ก.พ.64 

 

 

 

1 ก.พ.64 

 

 

1 ก.พ.64 

 

 

 

 

1 ก.พ.64 

10 ก.พ.64 

 

 

 

1 มี.ค.64 

10 มี.ค.64 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

(ฉบับ ปรับปรงุ 2562) 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

 1. แบบประเมินการใชU 

หลักสูตร สำหรับนักเรียน  

 2.แบบประเมินการใชU

หลักสูตร สำหรับคร ู 

3. แบบประเมินการใชU 

หลักสูตรสำหรบั

ผูUปกครอง 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

   1. สรุปผล รายงานผลการใชU หลักสูตรตVอหัวหนUา

วิชาการแทนผูUรบั ใบอนุญาต  

 2. นำผลการใชUหลกัสูตรไป ปรบัปรุงและนำไปใชUในป8

การศึกษาตVอไป 

15 มี.ค.64 

20 มี.ค.64 

 

 

20 มี.ค.64 

 

20 มี.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานพัฒนาหลกัสูตร   ฝäาย วิชาการ  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษA4จัดทำ 

เอกสารดำเนินการ 

แบบสอบถาม

ประเมินหลักสูตร 

80 แกรม “Duble 

A” 

120  2 รีม 240  

 

2 กระดาษA4  โฟโตU

จัดทำ หนUาปกเลVม

หลักสูตรโรงเรียน 

หลักสูตร 8 กลุVม

สาระ 

80 แกรม “Duble 

A” 

200  1 รีม 200  

 

3 กระดาษ A 4 จัดทำ

หลักสูตรโรงเรียน 

หลักสูตร 8 กลุVม

สาระ 

80 แกรม “Duble 

A” 

120  5 รีม 600  

 

4 หมึกเครื่องปริ้น 

สำหรับปริ้นหลกัสูตร 

หมึกเครื่องปริ้น 

Epson ของแทU  

700  1 ชุด 700  
 

5 เขUาเลVมหลักสูตร

โรงเรียน 

หลักสูตร 8 กลุVม 

เขUาเลVมอัดสันกาว 100  10 เลVม 1,000  

 

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สองพันเจ็ดรUอยสีส่ิบบาทถUวน )                                                          2,740  
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สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 2,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                    (นางธนทร   กลมวงศ6ธนาเดช)                                  (นางอนัญญาพร  จีนเปÉนวงศ6)      

                    งานพัฒนาหลักสูตร                                           หัวหนUาฝäายวิชาการ 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  3   หน"วยงาน          งานการเรียนรูU         ฝRาย         วิชาการ            

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   1-3    ยุทธศาสตรLข`อท่ี   1-2   เปkาหมายข`อท่ี  1-8    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี   2.2              

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ"งชี้      8.4                           

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี    2 ตัวบ"งชี้ท่ี      2.2                         

      

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

 1. เพื่อจัดระบบงาน

การเรียนรูU    

  2. เพื่อจัดครเูขUาสอน

ตาม รายวิชาระดับช้ัน   

   3. เพื่อจัดตารางสอน             

   4. เพื่อติดตามการ

เขียนแผน การจัดการ

เรียนรูUและประเมิน 

แผนการจัดการเรียนรูU

ของครู   

   5. เพื่อจัดครผููUสอนเขUา

สอน แทน   

   6. เพื่อกำกบั ติดตาม 

การ จัดการเรียนการสอน

ของครู    

  7. เพื่อจัดทำขUอสอบ

และคลัง ขUอสอบ  

  

ขั้นวางแผน (P : PLAN)    

 1. ประชุมคณะกรรมการงานเรียน การสอน         

  1.1. เตรียมจัดระบบงานการ เรียนการสอน         

  1.2 เตรียมจัดครูเขUาสอนตาม รายวิชาระดับช้ัน         

  1.3 เตรียมจัดตารางสอน         

  1.4 เตรียมติดตามการเขียน แผน การจัดการเรียนรูU

และประเมิน แผนการจัดการเรียนรูUของครู         

  1.5 เตรียมครผููUสอนเขUาสอน แทน         

  1.6 เตรียมกำกบั ติดตาม การ จัดการเรยีนการสอน

ของครู         

  1.7 เตรียมจัดทำขUอสอบและ คลังขUอสอบ         

  1.8 เตรียมจัดกิจกรรมสVงเสรมิศักยภาพ 

ผูUเรียน    

   1.8.1 การแขVงขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุVม 

   1.8.2 การแขVงขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 

   1.8.3 การแขVงขันศิลปหัตถกรรมเอกชน 

             1.8.4 ทดสอบวัดความรูUโรงเรียนตVางๆ 

 

ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ ภาระงานร"วม/

 

 

1 พ.ค.63 

1 พ.ค.63 

1 พ.ค.63 

1 พ.ค.63 

 

1 พ.ค.63 

1 พ.ค.63 

 

1 พ.ค.63 

ตลอดป8การศึกษา 
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วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

เปkาหมายเชิงปริมาณ 

  1. ครผููUสอนทั้ง 8 กลุVม

สาระ  

 2. ครฝูäายวิชาการ 8 

คน 

 

 

 เปkาหมายเชิงคณุภาพ     

 1. มีการจัดระบบงาน

การเรียนรูU   

 2. มีการจัดครูเขUาสอน

ตาม รายวิชาระดับช้ัน     

 3. มีการจัดตารางสอน     

 4. มีการติดตามการ

เขียนแผน การจัดการ

เรียนรูUและประเมิน 

แผนการจัดการเรียนรูU

ของครู    

 5. มีการจัดครูผูUสอน

เขUาสอน แทน    

 6. มีการกำกบั 

ติดตาม การ จัดการเรียน

การสอนของครู    

 7. มีการจัดทำขUอสอบ

และคลัง ขUอสอบ 

 8. ครูรUอยละ 100 มี

การ กำหนดเป�าหมาย

คุณภาพผูUเรียน ทั้งดUาน

ความรูU ทักษะ 

กระบวนการ สมรรถนะ

โครงการ) (D : DO)     

 1. จัดระบบงานการเรียนการ สอน         

       1.1 ประสานหัวหนUาฝäาย วิชาการเพื่อประชุมและ

วางแผนกับ หัวหนUากลุVมสาระการเรียนรูU         

       1.2 ประชุมหัวหนUากลุVมสาระ การเรียนรูUเพื่อจัดครู

เขUาสอนตาม รายวิชา        

       1.3 แตVงต้ังครูผูUสอนตาม รายวิชา         

       1.4 ประชุมติดตามงานกบั หัวหนUากลุVมสาระการ

เรียนรูUทุกสัปดาห6     

 2. จัดครูเขUาสอนตามราย ระดับช้ัน           

       2.1 ประชุมหัวหนUากลุVมสาระ การเรียนรูUและ

ครูผูUสอน 

        2.2 จัดครเูขUาสอนตาม ระดับช้ันแตVละช้ันใหUครบ         

        2.3 นำเสนอตVอผูUแทนผูUรับ ใบอนุญาต ผูUอำนวยการ

และผูUจัดการ อนุมัติ         

         2.4 ประกาศและช้ีแจงใหU ครผููUสอนตาม รายวิชาไดU

รับทราบ 

 3. จัดตารางสอน         

       3.1 วิเคราะห6โครงสรUาง หลักสูตรในรายวิชา (ช่ัวโมง

เรียน)         

       3.2 ดำเนินการจัดตารางสอน ตามรายวิชา         

  3.3 นำเสนอตารางสอนของ ครูผูUสอนใหUผูUแทนผูUรบั

ใบอนุญาต ผูUอำนวยการและผูUจัดการอนุมัติ         

       3.4 นำตารางสอนใหUครูผูUสอน ใชUจัดการ เรียนการ

สอนตามรายวิชา     

  3.5 ติดตามการเขียนแผนการ จัดการเรียนรูUและ

ประเมินแผนการ จัดการเรียนรูUของครู         

        3.5.1 ประสานกับหัวหนUากลุVม สาระการ   เรียนรูU

ในการกำกบัติดตาม การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูUใหU 

สอดคลUองกบัหลักสูตรใหUครบถUวน          

 

 

5 พ.ค.63 

 

5 พ.ค.63 

 

5 พ.ค.63 

5 พ.ค.63 

 

 

7 พ.ค.63 

 

7 พ.ค.63 

7 พ.ค.63 

 

7 พ.ค.63 

 

 

8 พ.ค.63 

 

8 พ.ค.63 

11 พ.ค.63 

 

11 พ.ค.63 

 

18 พ.ค.63 

 

18 พ.ค.63 
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วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

และ คุณลักษณะอันพึง

ประสงค6    

 9. มีขUอสอบและไฟล6

ขUอสอบ เพื่อจัดทำคลัง

ขUอสอบ  

  

เคร่ืองมือการติดตาม/ 

ประเมินผล     

 1. ตารางสอน     

 2. รายงานแบบ

ประเมินการสVง แผน     

 3. รายงานการจัด

ตารางสอน แทน    

  4. รายงานการสVง

ขUอสอบ 8 กลุVมสาระ 

 

         3.5.2 ประสานงานกับหัวหนUา กลุVมสาระการ

เรียนรูUในการประเมิน คุณภาพแผนการเรียนรูUครผููUสอนทุก

คน  

อยVางนUอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง           

         3.5.3 ประสานงานกับหัวหนUา กลุVมสาระการ

เรียนรูUในการกำกับ ติดตามรายงานการแกUไขพัฒนาครู 

อยVางตVอเน่ือง    

 5. จัดครูผูUสอนเขUาสอนแทน         

   5.1 ประสานงานกับงาน ระดับช้ัน ฝäายกิจการ

นักเรียน เพื่อสำรวจการลาครูในแตVละวัน         

  5.2 จัดครสูอนแทนตามกลุVม สาระการเรียนรูU/ตาม

ระดับช้ันในแตVละวัน     

 6. กำกบั ติดตาม การจัดการ เรียนการสอนของคร ู

         

      6.1 ประสานกับงานระดับช้ัน ฝäายกิจการนักเรียน 

เพื่อติดตามการเขUาสอนของครู เชVน การเขUา-ออก ใน ช่ัวโมง

สอนตรงเวลา           

        6.2 ประสานกบังานนิเทศการเรียนการสอนในการใชU

แผนการจัดการ เรียนรูUของครผููUสอน        

        6.3 ประสานงานกับครูประจำช้ันในการตรวจเช็ค

สมุดนักเรียน         

        6.4 ประสานกบังานระดับช้ัน ฝäายกจิการนักเรียนใน

การเตรียมผูUเรียนใหUมีความพรUอมที่จะรบัการ ประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับชาติ (NT, O-NET)         

         6.5 ประสานงานกบังานพฒันาสือ่และนวัตกรรม

เพื่อติดตามงานวิจัย ในช้ันเรียนการสอนของครผููUสอน  

 7. การจัดทำขUอสอบและคลังขUอสอบ        

  7.1 ประสานงานกับฝäายวัดผล เพื่อ ประชุมหัวหนUา

กลุVมสาระการเรียนรูUและครูกลุVมสาระตามรายวิชาที่ สอน

เพื่อจัดทำขUอสอบประเมินผล นักเรียนตามตัวช้ีวัด 

29 พ.ค.63 

 

 

 

14 พ.ค.63 –  

5 มี.ค.64 

 

 

22 มิ.ย.63  

  

 25 มิ.ย.63  

  

29 ม.ค.64  

  

ตลอดป8การศึกษา 

11 ธ.ค.63  

  

11 ธ.ค.63  

 

11 ธ.ค.63  

  

 10 ส.ค.63 

 

 

10 ส.ค.63 

 

17 ส.ค.63  

15 ม.ค.64  
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วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

และกำหนดตัวช้ีวัด ที่ใชUสอบระหวVางภาคหรือปลายภาค           

  7.2 ครูประจำรายวิชาสรUาง ขUอสอบตามตัวช้ีวัดที่

กำหนด         

  7.3 วิเคราะห6ความยากงVาย ของขUอสอบ         

      7.4 นำขUอสอบมาใหUนักเรียนทำแบบทดสอบเพื่อ

ประเมินผลการ เรียนรูUของนักเรียน         

      7.5 ประสานงานกับงานวัดผลและประเมินและ

ทะเบียน เพื่อเก็บ ขUอสอบในคลงัขUอสอบขUอโรงเรียน     

 8.จัดทำกจิกรรมสVงเสริมศักยภาพผูUเรียน         

  8.1 ประชุมคณะกรรมการวาง แผนการดำเนินงาน

ประชุมแตVงต้ัง คณะกรรมการรบัผิดชอบโครงการ         

         8.2 จัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกทักษะผูUเรียน

ทุกกลุVมสาระ ฯ/ทุกสายช้ัน         

  8.3 จัดกจิกรรมเพื่อแขVงขันทักษะนักเรียนทุกกลุVม

สาระฯ/ทุกสายช้ัน         

        8.4 จัดฝ¶กซUอมนักเรียน 

  8.5 เก็บรวบรวมขUอมลู วิเคราะห6ประเมินผลการ

ดำเนินกิจกรรมตามกจิกรรมตVางๆ     

 9. จัดทำโครงการรักการอVาน       

  9.1 แตVงต้ังคณะกรรมการรักการอVาน                

        9.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน

ประชุมแตVงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบกจิกรรม         

  9.3 ดำเนินการรักการอVาน 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK)      

      1. ตรวจสอบ ติดตามการ ดำเนินงานตามแผน     

      2. ปรับปรงุแกUไข การดำเนินงาน  

         ตามแผนงาน  

  

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT)      

 

15 ม.ค.64  

  

28 ก.พ.64  

 8 ม.ีค.64  

  

15 ม.ีค.64  

  

  

19 มี.ค.64  

  

1 มิ.ย.63  

  

15-17 พ.ค.63  

 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

 

15 พ.ค.64  

 

15 พ.ค.64 

 

 

 

 

22 ม.ีค.64  

 22 ม.ีค.64  
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วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

      1. สรปุการจัดระบบการเรียนการ สอน        

      2. สรปุการจัดครเูขUาสอนตาม รายวิชา       

      3. สรปุการจัดตารางสอน     

      4. สรปุรายงาน ติดตามการเขียน   

           4.1 แผนการจัดการเรียนรูUและการสVง   

           4.2 แผนการจัดการเรียนรูU     

      5. สรปุรายงานการจัดครสูอนแทน 

      6. สรุปการกำกบัติดตามการ จัดการ   

           6.1 เรียนการสอนของครู     

     7. สรุปการจัดทำขUอสอบและคลงั    

           7.1 ขUอสอบ     

     8. สรุปการจัดทำกจิกรรมสVงเสริมศักยภาพผูUเรียน     

     9. สรุปกิจกรรมรกัการอVาน 

    

 

 

22 มี.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานการเรียนการรูU   ฝäาย วิชาการ  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 จัดระบบการเรียน

การสอน 

    1,500  
 

2 ติดตามเขียนแผนการ 

จัดการเรียนรูUและ

ประเมินแผน 

    1,500  

 

3 กำกับติดตามจัดการ

เรียน การสอน 

    1,000  
 

4 จัดทำขUอสอบและ

คลัง ขUอสอบ 

    69,000  
 

5 กิจกรรมสVงเสริม

ศักยภาพผูUเรียน 

    85,700  
 

6 กิจกรรมรักการอVาน        500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงแสนหUาหมื่นเกUาพันสองรUอยบาทถUวน)                                                          159,200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 159,200 บาท    งบจัดหา          บาท 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

  

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

                    (นางลักขณา  ไกรศร)                                       (นางอนัญญาพร  จีนเปÉนวงศ6)      

          งานนิเทศการเรียนรูU                                            หัวหนUาฝäายวิชาการ 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

แบบแสดงประมาณการค"าใชจ̀"าย 

หนVวยงาน งานการเรียนการรูU (จัดทำขUอสอบ)   ฝäาย วิชาการ  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 คVากระดาษ กระดาษ A 4 70 

แกรม  

100  150 15,000  
 

2 คVาหมึก หมึก 3 ตลับ   7,000  3 21,000   

3 ซื้อขUอสอบ

สังฆมณฑณ 

ขUอสอบ ป.1-6  

5 กลุVมสาระ 

6,800  5 34,000  
 

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (เจ็ดหมื่นบาทถUวน)                                                          70,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 70,000 บาท    งบจัดหา          บาท 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                    (นางลักขณา  ไกรศร)                                       (นางอนัญญาพร  จีนเปÉนวงศ6)      

             งานจัดการเรียนรูU                                                หัวหนUาฝäายวิชาการ 

 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานการเรียนการรูU (กิจกรรมสVงเสริมศักยภาพผูUเรยีน)   ฝäาย วิชาการ  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 คVาเชVารถตูU แขVงขันสังฆมณฑณ 2,500  10 25,000   

2 คVาเชVารถตูU แขVงขันเอกชน 2.200  6 13,200   

3 คVาน้ำมัน ศิลปหัตถกรรมระดับ

เขต 

   1,500  
 

4 คVาน้ำมัน ศิลปหัตถกรรม

ระดับชาติ 

   6,000  
 

5 คVาน้ำมัน แขVงขันเอกชน

ระดับชาติ 

   4,000  
 

6 คVาฝ¶กซUอมแขVงขัน แขVงขันทักษะ

สังฆมณฑณ 

   8,000  
 

7 คVาฝ¶กซUอมแขVงขัน ทักษะเอกชน    8,000   

8 คVาฝ¶กซUอม ศิลปหัตถกรรม    10,000   

9 คVาเบี้ยเลี้ยงครูและ

คVาอาหาร 

    5,000  
 

10 คVาเบี้ยเลี้ยงนักเรียน

และคVาอาหาร 

    5,000  
 

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (แปดหมื่นหUาพันเจ็ดรUอยบาทถUวน)                                                          85,700  

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 85,700 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                    (นางลักขณา  ไกรศร)                                       (นางอนัญญาพร  จีนเปÉนวงศ6)      

            งานจัดการเรียนรูU                                                หัวหนUาฝäายวิชาการ 

 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานการเรียนการรูU (กิจกรรมรักการอVาน)   ฝäาย วิชาการ  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 จัดทำสมุดคำศัพท6 กระดาษ A 4 70 

แกรม  

100  2 200  
 

2 ปกคำศัพท6 กระดาษปกส ี 80  1 80   

3 คVาหมึก  120  1 120   

4 ลูกแม็ก ลูกแม็ก No.10 100  1 100   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หUารUอยบาทถUวน)                                                          500  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 500 บาท     งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                    (นางลักขณา  ไกรศร)                                       (นางอนัญญาพร  จีนเปÉนวงศ6)      

            งานจัดการเรียนรูU                                                หัวหนUาฝäายวิชาการ 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

        

 

ลำดับท่ี  4  หน"วยงาน   งานนิเทศการเรียนการสอน            ฝRาย     วิชาการ                       

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2,4 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    1,3,6 เปkาหมายข`อท่ี  2,3  

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี    3 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  3.1 – 3.2                        

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี      10   ตัวบ"งชี้   10.5                        

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี   3 ตัวบ"งชี้ท่ี    3.1 – 3.2                   2                      

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL  

   1. เพื่อวางแผนการ

นิเทศ กากับ ติดตาม 

ตรวจสอบและนาผลไป

สะทUอนใหUครูแตVละกลุVม

สาระนาไปปรบัปรุงการ

เรียนการสอนอยVาง

สม่ำเสมอ  

   2. เพื่อจัดทำเครื่องมือ

นิเทศ 

   3. เพื่อดำเนินการนิเทศ 

   4. เพื่อสรุปรายงานผล

การนิเทศในการเรียนการ

สอนครูทกุกลุVมสาระ

ครอบคลมุสะทUอน

คุณภาพครูมุVงสูVสากล  

   5. เพื่อจัดทำสรปุผล

รายงานการดำเนินการ

นิเทศในแตVละภาคเรียน 

ขั้นวางแผน(P : PLAN) 

   1. ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศการเรียนการสอนเพื่อ 

       1.1 เตรียมแตVงต้ังกรรมการนิเทศภายใน 

       1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน  

       1.3 เตรียมจัดทำตารางปฏิบัติงานนิเทศ  

       1.4 เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวขUองกบัการนิเทศ 

ไดUแกV แบบฟอร6มการนิเทศ ปฏิทิน การนิเทศ ฯลฯ  

 

ขั้นดำเนินการ(D : DO) 

  1. จัดทำคำสั่งการนิเทศและนำเสนอใหUผูUอำนวยการลง

นามอนุมัติการแตVงต้ัง 

     1.1 ประชุมคณะกรรมการการนิเทศภายในเพื่อช้ีแจง

รายละเอียดแผนงานนิเทศป8การศึกษา 2563 

    1.2 จัดทำเอกสารเครื่องมือการนิเทศและที่เกี่ยวขUอง 

    1.3 จัดทำตารางและปฏิทินการนิเทศป8การศึกษา 

2563 

    1.4 จัดอบรมครูทีเ่ปÉนคณะกรรมการการนิเทศ 

   1.5 ประสานงานกับงานการเรียนการสอนเพื่อแจUง

ปฏิทินการนิเทศครผููUสอนทั้ง 8 กลุVมสาระการเรียนรูU  

 

14 เม.ย.63 

 

17 เม.ย.63 

17 เม.ย.63 

6 พ.ค.63 

13 พ.ค.63 

 

 

 

1-29 พ.ค.63 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

  

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

 1. ครูผูUสอน 8 กลุVม

สาระ  

 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

   1. มีการวางแผนการ

นิเทศ กำกับ ติดตาม 

ตรวจสอบและนาผลไป

สะทUอนใหUครูแตVละกลุVม

สาระนำไปปรบัปรุงการ

เรียนการสอนอยVาง

สม่ำเสมอ  

  2. มีการจัดทำเครื่องมอื

นิเทศ  

  3. มีการดำเนินการ

นิเทศ  

  4. มีการสรปุรายงานผล

การนิเทศในการเรียน 

การสอนครูทกุกลุVมสาระ

ครอบคลมุสะทUอน

คุณภาพครูมุVงสูVสากล  

  5. มีการจัดทำสรุปผล

รายงานการดาเนินการ

นิเทศในแตVละภาคเรียน  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

  1. ครูรUอยละ 100 มีการ

กำหนดเป�าหมายคุณภาพ

   1.6 ดำเนินการนิเทศตามปฏิทินการนิเทศ ป8

การศึกษา 2563  

 2. สVงเสรมิสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติงานในกลุVมสาระ

ภาษาไทย 

    2.1 กิจกรรมวันสุนทรภูV 

    2.2 กิจกรรมคัดลายมือ 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C : CHECK) 

 1.  ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานตามแผน 

   2.  ปรับปรงุแกUไขการดำเนินงาน ตามแผนงานที่ยังไมV

สมบรูณ6  

   3.  ทบทวน แกUไข ปรับปรงุ เครือ่งมือ  

    4.  วิเคราะห6 สังเคราะห6 หลกัสูตรทั้ง 8 กลุVมสาระข้ัน 

    5. รวบรวมขUอมูลการดำเนินงานตามกจิกรรมสVงตVอใหU

กลุVมสาระภาษาไทย 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา(A : ACT) 

 1. สรุปผลการนิเทศรายบุคคลและภาพรวม 

  2. นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรบัปรุงและพฒันา

ในป8การศึกษาตVอไป 

 

 

1-29 พ.ค.63 

 

 

 

 

 

 

 

    

    26 มิ.ย.63 

ตลอดป8การศึกษา 

 

     ตลอดป8      

การศึกษาสรุปผล

รายภาคเรียนและ

รายป8การศึกษา 

 

 

รายเดือน/รายภาค 

เรียนและรายป8 

การศึกษา 

ม.ีค.63 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

ผูUเรียนทั้งดUานความรูU 

ทักษะ กระบวนการ 

สมรรถนะ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค6  

  2. ครรูUอยละ100 มกีาร

วิเคราะห6ผูUเรียนเปÉน

รายบุคคลและใชUขUอมูลใน

การวางแผนการจัดการ

เรียนรูU เพื่อพฒันา

ศักยภาพของผูUเรียน 

  3. ครรูUอยละ 75 

ออกแบบและจัดการ

เรียนรูUที่ตอบสนองความ

แตกตVางระหวVางบุคคล

และพัฒนาทางดUาน

สติปfญญา  

  4. ครรูUอยละ 80 

สรUางสรรค6หUองเรียน/

แหลVงเรียนรูUคุณภาพ  

  5. ครรูUอยละ 75 มี

ผลงานที่นาไปใชU

ประโยชน6  

  6. ครรูUอยละ 75 ป8 การ

วัดและประเมินผลที่

มุVงเนUนการพฒันา การ

เรียนรูUของผูUเรียนดUวย

วิธีการที่หลากหลาย  

  7. ครรูUอยละ 85 ไดUใหU

คาแนะนา คาปรึกษาและ

แกUไขปfญหาใหUแกVผูUเรียน



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

ทั้งดUานการเรียนและ

คุณภาพชีวิตดUวยความ

เสมอภาค  

  8. ครรูUอยละ 80 มี

การศึกษาวิจัยและ

พัฒนาการจัดการเรียนรูU

ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ

และใชUผลในการปรบัการ

สอน  

  9. ครรูUอยละ 80 ไดUรับ

การเพิม่พูนความรูU

ประสบการณ6  

 10. ครทูุกคนไดUรบัการ

นิเทศภายในกากับ 

ติดตามตรวจสอบและนำ

ผลไปปรบัปรุงการเรียน

การสอนอยVางสม่ำเสมอ

อยVางคุณภาพรUอยละ 80 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

   1. แบบประเมินการ

นิเทศ 

 2. แบบประเมินการ

พรUอมสูVสากลครผููUสอน  

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

 1. บุคลากรใน

โรงเรียนมารีพทิักษ6 

 2. บุคลากรนอก

โรงเรียนมารีพทิักษ6 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

 1. มีการบริการขUอมูล

ประชาสมัพันธ6แกV

บุคลากรในและนอก

โรงเรียน 

 2. มีการประสานงาน

การจัดทำวารสาร/จลุสาร

โรงเรียนหรือตามนโยบาย

ของผูUอำนวยการโรงเรียน 

 3. มีการเผยแพรV

ขUอมูลขVาวสารของ

โรงเรียนผVานชVองทางตVาง 

ๆ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

 1. รUอยละ 85 ผูUมสีVวน

เกี่ยวขUองพึงพอใจในการ

บริการขUอมลู

ประชาสมัพันธ6 ทั้งภายใน

ในและนอกโรงเรียน 

 2. รUอยละ 90 มีการ

เผยแพรVขUอมลูขVาวสาร

ของโรงเรียนผVานชVองทาง

ตVาง ๆ อยVางมี

ประสิทธิภาพและเปÉน

ปfจจุบัน 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบสอบถามความ



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

พึงพอใจการบริการขUอมลู

ประชาสมัพันธ6ผVาน

ชVองทางตVาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน  งานนิเทศการเรียนรูU   ฝäาย วิชาการ 

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 คVากระดาษ กระดาษA4  100 - 3 300   

2 คVาหมึก  150 - 1 150   

3 แฟ�ม  150 - 2 300   

4 คVาลUางรปู  5 - 31 155   

5 กระดาษส ี  95 - 1 95   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงพันบาทถUวน )                                                          1,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 1,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                    (นางธัญญธร  ราชกิจ)                                       (นางอนัญญาพร  จีนเปÉนวงศ6)      

          งานนิเทศการเรียนรูU                                            หัวหนUาฝäายวิชาการ 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน กิจกรรมวันสุนทรภูV   ฝäาย วิชาการ  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 คVาตกแตVงเวทีการ

แสดง 

ป�าย 1,300  1 300  
 

2 คVาแตVงหนUานักแสดง ชุด และอุปกรณ6

เครื่อง 

1,500   1,500  
 

3 คVามาลัยกร คVามาลัยกร 200  1 200   

4 คVาอุปกรณ6ตกแตVง

บอร6ดความรูU 

กระดาษสีและ

อุปกรณ6ตกแตVง 

300   300  
 

5 คVาของรางวัล ของรางวัล 1,500   1,500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สีพ่ันแปดรUอยบาทถUวน )                                                          4,800  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 4,800 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

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

                    (นางธัญญธร  ราชกิจ)                                       (นางอนัญญาพร  จีนเปÉนวงศ6)      

          งานนิเทศการเรียนรูU                                            หัวหนUาฝäายวิชาการ 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน   กิจกรรมการคัดลายมือ   ฝäาย   วิชาการ  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ กระดาษA4 70 แก

รม 

100 - 3 300  
 

2 คVาหมึก หมืกดำ 150 - 2 300   

3 คVาเกียรติบัตร กระดาษ Photo - -  1400   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สองพันบาทถUวน )                                                          2,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 2,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                    (นางธัญญธร  ราชกิจ)                                       (นางอนัญญาพร  จีนเปÉนวงศ6)      

  งานนิเทศการเรียนรูU                                            หัวหนUาฝäายวิชาการ 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

         

 

ลำดับท่ี  5   หน"วยงาน     งานวัดผลและประเมินผล   ฝRาย                วิชาการ               

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  3 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    3 เปkาหมายข`อท่ี  11  

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี     1    ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี       1.1 – 1.4                              

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี      5 ตัวบ"งชี้  5.1 – 1.4                                                                 

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้ท่ี  2.2                              

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL :  

 1. เพื่อจัดทำคูVมอื

วัดผลและประเมินผลตาม

หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. 2551 

 2. เพือ่จัดทำและ

รวบรวมแบบฟอร6มวัดผล

และประเมินผลและ

เผยแพรVแกVคร ู

 3. เพือ่ประสานงาน

กับงานจัดการเรียนรูUใน

การรวบรวมผลสัมฤทธ์ิ

ของผูUเรียนแตVลVะกลุVม

สาระการเรียนรูU 

 4. เพื่อสรุปรายงาน

ผลสัมฤทธ์ิระดับโรงเรียน 

 5. เพื่อรวบรวมสรุป

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

 1. ประชุมฝäายวิชาการและผูUทีเ่กี่ยวขUองเพื่อ 

     1.1 เตรียมจัดทำคูVมือวัดผลและประเมินผลตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน  

พื้นฐาน พ.ศ.2551 

     1.2 เตรียมจัดทำและรวบรวมแบบฟอร6ม วัดผลและ

ประเมินผลและเผยแพรVแกVคร ู

     1.3 เตรียมประสานงานกบังานจัดการ เรียนรูUในการ

รวบรวมผลสัมฤทธ์ิของผูUเรียนแตVละกลุVมสาระการเรียนรูU 

     1.4 เตรียมสรุปงานวัดผลสมัฤทธ์ิระดับ โรงเรียน 

     1.5 เตรียมรวบรวมสรปุผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ระดับชาติ 

     1.6 เตรียมประสานงานกบังานจัดการ เรียนรูUเพื่อ

รวบรวมขUอสอบและไฟล6ขUอสอบจัดทำเปÉนคลงัขUอสอบ 

     1.7 เตรียมเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

 1. จัดทำคูVมือวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 

 

3 พ.ค.63 

3 พ.ค.63 

 

 

3 พ.ค.63 

 

10 ก.ค.63 

 

10-15 ต.ค.63 

21-30 มี.ค.64 

 

1-31 เม.ย.64 

 

ตลอดป8การศึกษา 

2563 

 

9 พ.ค.63 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

ทางการเรียนระดับชาติ 

 6. เพื่อประสานงาน

กับงานจัดการเรียนรูU เพื่อ

รวบรวมขUอสอบ 

7. เพือ่เทียบโอนผล

การเรียนผูUเรียน 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

 1. มีการจัดทำคูVมือ

วัดผลและประเมินผลตาม

หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. 2551 

 2. มีการจัดทำและ

รวบรวมแบบฟอร6มวัดผล

และประเมินผลและ

เผยแพรVแกVคร ู

 3. มีการประสานงาน

กับงานจัดการเรียนรูUใน

การรวบรวมผลสัมฤทธ์ิ

ของ 

ผูUเรียนแตVลVะกลุVมสาระ

การเรียนรูU 

 4. มีการสรุปรายงาน

ผลสัมฤทธ์ิระดับโรงเรียน 

 5. มีการรวบรวมสรปุ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนระดับชาติ 

 6. มีการประสานงาน

กับงานจัดการเรียนรูU เพื่อ

     1.1 ประชุมรVวมกับหัวหนUาฝäายวิชาการ งาน  

จัดการเรียนรูU เพื่อจัดทำคูVมือวัดและประเมินผล 

     1.2 ทำคูVมือวัดผลและประเมินผล 

    1.3 นำเสนอคูVมือวัดผลและประเมินผลตVอ

ผูUอำนวยการโรงเรียน 

    1.4 ประชุมช้ีแจงการใชUคูVมือวัดผลและประเมินผล

รVวมกับงานจัดการเรียนรูUเพื่อ ประกาศใชUคูVมือวัดผลและ

ประเมินผล 

    1.5 ประกาศใชUคูVมือวัดผลและประเมินผล  

 2. จัดทำและรวบรวมแบบฟอร6มวัดผลและประเมินผล

และเผยแพรVแกVคร ู

     2.1 แตVงต้ังคณะกรรมการจัดทำแบบ ฟอร6มวัดผล

และประเมินผล 

     2.2 จัดทำแบบประเมินวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรูU ดังน้ี 

          2.2.1 จัดทำแบบประเมินผลการเรียนรูUตาม

มาตรฐานตัวช้ีวัดของแตVละวิชาและระดับช้ัน 

          2.2.2 จัดทำแบบประเมินคุณลกัษณะอันพึง

ประสงค6 

          2.2.3 จัดทำแบบประเมินการอVาน คิด  

วิเคราะห6และเขียน 

          2.2.4 จัดทำแบบประเมินสมรรถนะผูUเรียน 

          2.2.5 จัดทำแบบประเมินกจิกรรมพัฒนาผูUเรียน 

     2.3 ประชุมช้ีแจงกับงานจัดการเรียนรูUใหUนำแบบ

ประเมินผลการเรียนรูUตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของแตVละวิชา

และระดับช้ัน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค6 แบบ

ประเมินการอVาน คิดวิเคราะห6และเขียนและแบบประเมิน

สมรรถนะผูUเรียนไปใชUในการประเมินผูUเรียน 

     2.4 ประชุมช้ีแจงกับงานสVงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ฝäายกิจการนักเรียน ใหUนำแบบประเมินคุณลกัษณะอันพึง

9 พ.ค.63 

 

2-8 พ.ค.63 

11 พ.ค.63 

 

 

 

9 พ.ค.63 

 

 

11 พ.ค.63 

2 พ.ค.63 

 

1-10 พ.ค.63 

 

1-10 พ.ค.63 

 

1-10 พ.ค.63 

 

1-10 พ.ค.63 

 

1-10 พ.ค.63 

 

1-10 พ.ค.63 

1-10 พ.ค.63 

15 พ.ค.63 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

รวบรวมขUอสอบ 

 7. มีการเทียบโอนผล

การเรียนผูUเรียน 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

 1. มีการจัดทำคูVมือวัด

และประเมินผลตาม

หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. 2551 เปÉนปfจจุบัน 

 2. มีการจัดทำและ

รวบรวมแบบฟอร6มวัดผล

และประเมินผลและ

เผยแพรVแกVครเูปÉนปfจจุบัน 

 3. มีการประสานงาน

กับงานจัดการเรียนรูUใน

การรวบรวมผลสัมฤทธ์ิ

ของผูUเรียนแตVลVะกลุVม

สาระการเรียนรูUเปÉน

ปfจจุบัน 

 4. มีการสรุปรายงาน

ผลสัมฤทธ์ิระดับโรงเรียน

เปÉนปfจจบุัน 

 5. มีการรวบรวมสรปุ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนระดับชาติ

เปÉนปfจจบุัน 

 6. มีการประสานงาน

กับงานจัดการเรียนรูU เพื่อ

รวบรวมขUอสอบเปÉน

ประสงค6ไปใชUในการ ประเมินผูUเรียน 

     2.5 ประชุมช้ีแจงกับงานกิจกรรมพฒันา  ผูUเรียนฝäาย

กิจการนักเรียน ใหUนำแบบประเมินกิจกรรมพฒันาผูUเรียน 

ไปใชUในการประเมินผูUเรียน 

     2.6 ประสานงานกับงานนิเทศการเรียนรูUงานจัดการ

เรียนรูU เพื่อติดตามการใชUแบบ ประเมิน ผลการเรียนรูUตาม

มาตรฐานตัวช้ีวัดของแตVละวิชาและระดับช้ัน แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค6 แบบประเมินการอVาน คิด

วิเคราะห6และเขียนและแบบประเมินสมรรถนะผูUเรียน 

     2.7 ประสานงานกับงานกจิกรรมพฒันาผูUเรียน   ฝäาย

กิจการนักเรียน เพื่อติดตามการใชUแบบประเมินกิจกรรม

พัฒนาผูUเรียน 

     2.8 ประสานงานกับงานสVงเสรมิคุณธรรม  จริยธรรม 

ฝäายกิจการนักเรียน เพื่อติดตามการใชUแบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค6 

 3. ประสานงานกบังานจัดการเรียนรูUในการรวบรวม

ผลสัมฤทธ์ิของผูUเรียนแตVละกลุVมสาระการเรียนรูU 

    3.1 ประสานงานกับงานจัดการเรียนรูU ใหUสVงผลการ

ประเมินผลการเรียนรูUตามมาตรฐานตัวช้ีวัด ผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค6 ผลการประเมินการอVาน คิด

วิเคราะห6และเขียน ผลการประเมินสมรรถนะผูUเรียน ทีง่าน

วัดผลและประเมินผล 

    3.2 ประสานงานกับงานสVงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 

ฝäายกิจการนักเรียน ใหUสVงผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึ

ประสงค6 

    3.3 ประสานงานกับงานกจิกรรมพฒันาผูUเรียน ฝäาย

กิจการนักเรียน ใหUสVงผลการประเมินกจิกรรมพัฒนาผูUเรียน 

    3.4 งานวัดผลและประเมินผลทำการประเมินผลการ

เรียนรูU 8 กลุVมสาระการเรียนรูU ประมวลผลคุณลกัษณะอัน

พึงประสงค6 ประมวลผลการอVาน คิดวิเคราะห6และเขียน 

15 พ.ค.63 

 

 

15 พ.ค.63 

 

 

15 พ.ค.63 

 

 

 

 

15 พ.ค.63 

 

 

15 พ.ค.63 

 

 

30 ก.ย.63 

 

30 ก.ย.63 

 

 

 

 

30 ก.ย.63 

 

 

30 ก.ย.63 

 

1-10 ต.ค.63 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

ปfจจุบัน 

 7. มีการเทียบโอนผล

การเรียนผูUเรียนเปÉน

ปfจจุบัน  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

 1. มีการจัดทำคูVมือวัด

และประเมินผลตาม

หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. 2551 เปÉนปfจจุบัน

และถูกตUองครบถUวน 

 2. มีการจัดทำและ

รวบรวมแบบฟอร6มวัดผล

และประเมินผลและ

เผยแพรVแกVครเูปÉนปfจจุบัน

และถูกตUองครบถUวน 

 3. มีการประสานงาน

กับงานจัดการเรียนรูUใน

การรวบรวมผลสัมฤทธ์ิ

ของผูUเรียนแตVลVะกลุVม

สาระการเรียนรูUเปÉน

ปfจจุบันและถูกตUอง

ครบถUวน 

 4. มีการสรุปรายงาน

ผลสัมฤทธ์ิระดับโรงเรียน

เปÉนปfจจบุันและถูกตUอง

ครบถUวน 

 5. มีการรวบรวมสรปุ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ประมวลผลสมรรถนะและประมวลผลกจิกรรมพฒันาผูUเรียน

เปÉนรายบุคคล 

   3.5 ประสานงานกับงานจัดการเรียนรูU เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตUองของผลการประเมินผูUเรียนเปÉนรายบุคคล 

    3.6 นำผลการประเมินผูUเรียนเปÉนรายบุคคล เสนอ

ผูUอำนวยการโรงเรียนอนุมัติ 

 4. สรุปรายงานผลสัมฤทธ์ิดับโรงเรียน 

    4.1 ประมวลผลและรวบรวมผลสมัฤทธ์ิทุกระดับช้ัน 

ทุกกลุVมสาระการเรียนรูU 

    4.2 จัดทำเปÉนเลVมรายงานผลสมัฤทธ์ิระดับโรงเรียน 

    4.3 จัดสVงขUอมลูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการ

ประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค6 ผลการประเมินการอVาน 

คิดวิเคราะห6และเขียน ผลการประเมินสมรรถนะและผลการ

ประเมินกจิกรรมพัฒนาผูUเรียน ใหUงานทะเบียนและสถิติ 

ฝäายธุรการการเงิน 

 5. รวบรวมสรปุเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระดับชาติ 

    5.1 รวบรวมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ 

    5.2 วิเคราะห6และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนระดับชาติในป8ทีผ่Vานมาและปfจจบุัน เพื่อนำผลมา

พัฒนา ปรบัปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ในป8ตVอไป 

    5.3 จัดสVงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ ใหUตVอ

งานทะเบียนและสถิติฝäายธุรการ การเงิน 

    5.4 จัดสVงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ ใหUตVอ

งานจัดการเรียนรูU ฝäายวิชาการ 

    5.5 จัดสVงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ ใหUตVอ

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝäายพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากร 

    5.6 จัดสVงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ ใหUตVอ

 

 

 

 

25 ต.ค.63 

 

 

25-30 ต.ค.63 

 

25-30 ต.ค.63 

 

 

 

1-10 เม.ย.64 

 

 

 

 

1-10 เม.ย.64 

 

 

1-10 เม.ย.64 

 

 

 

1-10 เม.ย.64 

 

1-10 เม.ย.64 

 

1-10 เม.ย.64 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

ทางการเรียนระดับชาติ

เปÉนปfจจบุันและถูกตUอง

ครบถUวน 

 6. มีการประสานงาน

กับงานจัดการเรียนรูU เพื่อ

รวบรวมขUอสอบเปÉน

ปfจจุบันและถูกตUอง

ครบถUวน 

 7. มีการเทียบโอนผล

การเรียนผูUเรียนเปÉน

ปfจจุบันและถูกตUอง

ครบถUวน 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

 1. แบบประเมินผล

การเรียนรูUตามมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดของแตVละวิชาและ

ระดับช้ัน 

 2. แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค6 

 3. แบบประเมินการ

อVาน คิดวิเคราะห6และ

เขียน 

 4. แบบประเมิน

สมรรถนะผูUเรียน 

 5. แบบประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผูUเรียน 

 6. แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิระดับโรงเรียน 

งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝäายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากร 

 6. รวบรวมขUอสอบเพื่อจัดทำคลงัขUอสอบ 

    6.1 ประสานงานกับงานจัดการเรียนรูU ใหUจัดสVง

ขUอสอบแตVละวิชา แตVละระดับช้ัน พรUอมเฉลยทีง่านวัดผล

และประเมินผล ฝäายวิชาการ 2 ครั้งตVอ 1 ภาคเรียน 

รวบรวมขUอสอบเปÉนไฟล6เก็บในคลัง 

 7. การเทียบโอนผลการเรียน 

    7.1 ประสานงานกับงานทะเบียนและสถิติ ฝäาย

ธุรการ การเงิน ใหUจัดสVงระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) 

ของนักเรียนใหมV เพื่อเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน

ใหมVในระบบ Mass School 

    7.2 แจUงผลการเทียบโอนใหUกับงานจัดการเรียนรูU 

งานทะเบียนและสถิติ ฝäายธุรการ การเงิน หัวหนUาฝäาย

วิชาการและผูUอำนวยการโรงเรียนรับทราบ 

  

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

 1. ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงาน 

 2. ปรับปรงุแกUไข การดำเนินการที่ยังไมVสมบูรณ6 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

 1. จัดทำรายงานการดำเนินงานของหนVวยงาน 

 2. นำผลการประเมินมาปรับปรงุและพัฒนาในป8

การศึกษาตVอไป 

 

 

 

 

1-10 เม.ย.64 

 

 

1-10 เม.ย.64 

16-30 เม.ย.64 

 

 

 

20-30 ม.ีค.64 

20-30 ม.ีค.64 

 

 

 

 

16-20 เม.ย.64 

 

 

16-20 เม.ย.64 

21-25 เม.ย.64 

 

 

 

26-30เมษายน 

2564 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

    6.1 แบบทดสอบ

กลางภาค 

    6.2 แบบทดสอบ

ปลายภาค 

    6.3 แบบทดสอบ

ของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 7. แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระดับชาติ 

    7.1 แบบทดสอบ 

สทศ. 

    7.2 แบบทดสอบ 

nt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานวัดและประเมินผล ฝäาย วิชาการ  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 จัดทำเอกสารการ 

ดำเนินและสรปุ

งานวัดและ

ประเมินผล 

    7,000   

2 จัดซื้อเอกสารการ

วัดผล ปพ.1 , ปพ.3 

และ ปพ.5    

    3,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงหมื่นบาทถUวน)                                                          10,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 10,000 บาท    งบจัดหา         บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

 

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

                      (นางวรัญญา  อVอนฉลวย)                                        (นางอนัญญาพร  จีนเปÉนวงศ6)                                

                      งานวัดผลประเมินผล                 หัวหนUาฝäายวิชาการ 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานวัดผลและประเมินผล(จัดทำเอกสารการดำเนินงานวัดและประเมินผล) ฝäาย  วิชาการ  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 คVากระดาษ กระดาษ A 4 70 

แกรม  

100 - 25 2,500   

2 คVาหมึก หมึกปริ๊นเตอร6 500 - 5 2,500   

3 คVาอุปกรณ6สำนักงาน อุปกรณ6ตVางๆ -   2,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (เจ็ดพันบาทถUวน )                                                          7,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 7,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                      (นางวรัญญา  อVอนฉลวย)                                        (นางอนัญญาพร  จีนเปÉนวงศ6)                                

                         งานวัดผลประเมินผล                 หัวหนUาฝäายวิชาการ 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานวัดผลและประเมินผล (จัดซื้อเอกสารการวัดผล ปพ.1 ,ปพ.3 ,ปพ.5)  ฝäายวิชาการ  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 ซื้อเอกสาร ปพ.1 เอกสาร ปพ.1 160 - 10 1,600   

2 ซื้อเอกสาร ปพ.3 เอกสาร ปพ.3 5 - 100 500   

3 จัดทำเอกสาร ปพ.5 เอกสาร ปพ.5 100 - 9 900   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สามพันบาทถUวน )                                                          3,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 3,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                      (นางวรัญญา  อVอนฉลวย)                                        (นางอนัญญาพร  จีนเปÉนวงศ6)                                

                         งานวัดผลประเมินผล                 หัวหนUาฝäายวิชาการ 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

        

 

ลำดับท่ี  6   หน"วยงาน  งานวิจัยในช้ันเรียน      ฝRาย  วิชาการ                                

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  1 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    1 เปkาหมายข`อท่ี  9    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  3 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  5                         

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ"งชี้  5.1 ,5.4                                   

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี  5 ตัวบ"งชี้ท่ี   2                            

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL :  

1. เพือ่ประสานงาน

กับงานจัดการเรียนรูUใน

การสVงเสรมิครูทำวิจัยใน

ช้ันเรียน 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

1. มีการประสานงาน

กับงานจัดการเรียนรูUใน

การสVงเสรมิครูทำวิจัยใน

ช้ันเรียน 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

 1. มีการประสานงาน

กับงานจัดการเรียนรูUใน

การสVงเสรมิครูทำวิจัยใน

ช้ันเรียนเปÉนปfจจบุัน 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการงานวิจัยในช้ันเรียน 

 1.1 เพื่อประสานงานการเรียนการสอน ฝäายวิชาการ

ในการสVงเสรมิครูทาวิจัยในช้ันเรียน 

 1.2 เตรียมประชุม/ อบรมโครงการวิจัยในช้ันเรียน 

  1.3 เตรียมรวบรวมดำเนินการวิจัยในช้ันเรียนตาม

รูปแบบตVางๆที่กำหนด 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

 1. แตVงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 

 2. ประชุมคณะกรรมการ 

 3. จัดอบรมบุคลากรในโรงเรียน โครงการวิจัยในช้ันเรียน 

  3.1 ประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยในช้ันเรียน 

 3.2 แตVงต้ังคณะกรรมการโครงการวิจัยในช้ันเรียน 

  3.3 ประชุมช้ีแจงครูเกี่ยวกบัโครงการวิจัยในช้ันเรียน 

 3.4 รวบรวมผลการดำเนินโครงการวิจัยในช้ันเรียน 

  3.5 กำกับติดตามผลการดำเนินโครงการ 

  3.6 สรุปรายงานผลโครงการวิจัยในช้ันเรียน 

 4. ดำเนินการวิจัยตามหัวขUอที่กำหนดของป8การศึกษา 

 

 

18 พ.ค.63 

18 พ.ค.63 

18 พ.ค.63 

 

 

 

 

30 เม.ย.63 

1-2 พ.ค.63 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

 1. มีการประสานงาน

กับงานจัดการเรียนรูUใน

การสVงเสรมิครูทำวิจัยใน

ช้ันเรียนเปÉนปfจจบุัน และ

ถูกตUองครบถUวน 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบบันทกึการสVง

วิจัยในช้ันเรียนป8

การศึกษาลVะ 1 ครั้ง 

2. แบบประเมินผล

การทำวิจัย 

    3. แบบติดตามการทำ

วิจัยในช้ันเรียน 

 

2562 

 5. จัดทำเอกสารรวบรวมขUอมลูดำเนินการวิจัยในช้ัน

เรียนตามรูปแบบตVางๆที่กำหนด 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

 1. กำกบั ติดตาม การทำวิจัยในช้ันเรียนของครผููUสอนแตV

ละระดับช้ันโดยประสานงานกบังานระดับช้ันฝäายกิจการ

นักเรียน 

 2. กำกับ ติดตาม การวิจัยไปใชUในการพฒันาผูUเรียน/งาน

ที่ปฏิบัติ 

 3. วิเคราะห6 สังเคราะห6ผลงานจัดทำวิจัย 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

 1. สรุปผลการจัดทำวิจัยในช้ันเรียนเปÉนรายบุคคล

 2. รายงานผลตVอหัวหนUาฝäายผูUแทนผูUรบัใบอนุญาต ผูUอา

นวยการและผูUจัดการ 

 3. นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรบัปรุงและ

พัฒนาในการศึกษาตVอไป 

1 มิ.ย .–1 มี.ค.63 

2 ม.ีค.– 1 ม.ีค.63 

 

1 มิ.ย.–1 มี.ค.63 

 

 

2 มี.ค.–31มี.ค.63 

 

 

2 มี.ค.–31มี.ค.63 

 

2 มี.ค.–31มี.ค.63 

 

 

2 มี.ค.–31มี.ค.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานวิจัยในช้ันเรียน ฝäาย วิชาการ  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 คVากระดาษ  A4 ควอลิต้ีA4 70 แกรม 120  2 รีม 240   

2 หมึกเติมEPSON หมึกเติมEPSON 250/ชุด  4 ชุด 1,000   

3 คVาเขUาเลVม เข`าเล"มรายงาน/

สรุปงาน 

30  1 ชุด 50  
 

4 คลิปลวด คลิปลวด 11/4 น้ิว 30/

กลVอง 

 2 

กลVอง 

60  
 

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หน่ึงหมื่นเกUาพันเกUารUอยสามสบิบาทถUวน )                                                          1,350  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 1,350 บาท    งบจัดหา         บาท 

                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

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

                  (นางสาวขนิษฐา  เหลือสบืชาติ)                                (นางอนัญญาพร  จีนเปÉนวงศ6)      

              งานงาวิจัยในช้ันเรียน                                             หัวหนUาฝäายวิชาการ 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ ฝäาย วิชาการ  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 คVากระดาษ  A4 ควอลิต้ีA4 70 แกรม 120  5 รีม 600   

2 แผVนยางกระโดดไกล แผVนยางกระโดดไกล 1,800  1 1,800   

3 เครื่องวัดความอVอน

ตัว 

เครื่องวัดความอVอน

ตัวดUานหนUา แบบ

กลVองไมU 

3,200  1 3,200  

 

4 หมึกเติมEPSON หมึกเติมEPSON 250/ชุด  4 ชุด 1,000   

5 คVาเขUาเลVม เขUาเลVมรายงาน อัด

กาว/สรุปงาน 

100  1 ชุด 100  
 

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หกพันเจ็ดรUอยบาทถUวน )                                                          6,700  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 6,700  บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

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

                     (นางสาวกัลยา สมกระโทก)                                      (นางสาวกัลยา สมกระโทก) 

   ผูUรับผิดชอบกจิกรรมการทดสอบสมรรถภาพ     หัวหนUากลุVมสาระการเรียนรูUสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน กิจกรรมวัดน้ำหนักสVวนสูง ฝäาย วิชาการ  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 คVากระดาษ  A4 ควอลิต้ีA4 70 แกรม 120  5 รีม 600   

2 หมึกเติมEPSON หมึกเติมEPSON 250/ชุด  4 ชุด 1,000   

3 คVาเขUาเลVม เขUาเลVมรายงาน อัด

กาว/สรุปงาน 

100  1 ชุด 100  
 

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หน่ึงพันเจ็ดรUอยบาทถUวน )                                                          1,700  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 1,700 บาท    งบจัดหา     -     บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                     (นางสาวกัลยา สมกระโทก)                                      (นางสาวกัลยา สมกระโทก) 

   ผูUรับผิดชอบกจิกรรมการทดสอบสมรรถภาพ      หัวหนUากลุVมสาระการเรียนรูUสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

         

 

ลำดับท่ี  7   หน"วยงาน  งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม      ฝRาย  วิชาการ                          

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  2 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    2 เปkาหมายข`อท่ี  8  

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  2.2                                             

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ"งชี้  8.4                                                                

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้ท่ี  2.2                             

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL :  

 1. เพื่อประสานงาน

การเรียน การสอนฝäาย

วิชาการในการ สVงเสริมครู

ผลิตสื่อ/นวัตกรรมการ 

เรียนการสอน     

 2. เพื่อรวบรวมบญัชี

สื่อ/ นวัตกรรมของแตVละ

กลุVมสาระ ตามที่กำหนด

ในการผลิต  

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

ครูผูUสอนทัง้ 8 กลุVม

สาระ  

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

 1. มีการประสานงาน

การเรียน การสอนฝäาย

วิชาการในการ สVงเสริมครู

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

 1. ประชุมคณะกรรมการงาน พัฒนาสือ่และนวัตกรรม

เพื่อ         

  1.1. เตรียมแตVงต้ัง คณะกรรมการงานพฒันาสื่อ/ 

นวัตกรรมการเรียนการสอน         

  1.2. เตรียมสำรวจความตUองการ ผลิตสื่อและ

นวัตกรรม         

  1.3. จัดทำปฏิทินติดตามงาน        

  1.4. เตรียมจัดทำเอกสารที่ เกี่ยวขUองไดUแกV แบบ

สำรวจความ ตUองการผลิตสื่อและนวัตกรรมแตVละ ชVวงช้ัน 

แบบบันทึกการสVงสื่อและ นวัตกรรม การยืมคืน ปฏิทินการ

สVงสื่อ นวัตกรรม  

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

 1. จัดทำคำสั่งแตVงต้ัง คณะกรรมการการพัฒนาสื่อ/ 

นวัตกรรมนำเสนอใหUผูUอำนวยการลงนามอนุมัติการแตVงต้ัง     

 2. จัดประชุมคณะกรรมการผลิต สื่อ/นวัตกรรมการ

เรียนการสอนเพื่อ ช้ีแจงรายละเอียดแผนงานพฒันาสื่อ/ 

นวัตกรรมป8การศึกษา 2563     

 

1 เม.ย.63 

 

1 เม.ย.63 

 

 

 

3 เม.ย.63 

19 เม.ย.63 

 

 

 

 

 

28 เม.ย.63 

 

30 เม.ย.63 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

ผลิตสื่อ/นวัตกรรมการ 

เรียนการสอน     

 2. มีบัญชี/นวัตกรรม

ของแตVละ กลุVมสาระ     

3. มีสรปุรายงานการ

สVงสื่อ/ นวัตกรรมการ

เรียนการสอน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

 1. ครูรUอยละ 80 มี

การผลิตสือ่/ นวัตกรรม

การเรียนการสอน     

 2. ครูทุกคนมีการสVง

สื่อ/ นวัตกรรมและนำไป

จัดกิจกรรม การเรียนการ

สอนอยVางสม่ำเสมอ อยVาง

มีคุณภาพรUอยละ 80      

3. ครูรUอยละ 80 มี

การผลิต สื่อ/นวัตกรรมที่

มุVงสูVสากล 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

 1. แบบบันทกึการสVง

สื่อ/ นวัตกรรม     

 2. แบบประเมินสื่อ

นวัตกรรม การเรียนการ

สอน  

 

 3. สำรวจความตUองการ การผลิต สื่อ/นวัตกรรมในแตVละ

ชVวงช้ันไดUดังน้ี ป.1-ป.3 จัดทำบัตรคำ    ป.4-ป.6 จัดทำ

สื่อผสม   

 4. ประสานงานการเรียนการสอน เพือ่แจUงปฏิทินการสVง

สื่อ/นวัตกรรม ครผููUสอนทั้ง 8 กลุVมสาระ    

 5. จัดทำเอกสารแบบบันทึก เครื่องมือในการประเมิน

สื่อ/นวัตกรรม การเรียนการสอน  

 6. จัดทำทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม การยืม-การคืน การ

ซVอมแซมสื่อ/ นวัตกรรมในแตVละเดือน    

 7. ดำเนินการกำกบัติดตามการ ผลิตสื่อ/นวัตกรรมตาม

ปฏิทินการ พฒันาสื่อ/นวัตกรรมของภาคเรียนที่ 1 และภาค

เรียนที่ 2 ป8การศึกษา 2561 

  

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

 1. ตรวจสอบ ติดตามการ ดำเนินงานตามแผน     

 2. ปรับปรงุแกUไขการดำเนินงาน ตามแผนงานพัฒนาสื่อ/

นวัตกรรมการ เรียนการสอน     

 3. ทบทวน/แกUไขปรบัปรุง เครือ่งมอืการประเมินสื่อ

นวัตกรรมการ เรียนการสอน     

 4. วิเคราะห6สงัเคราะห6ผลการสVง สื่อทั้ง 8 กลุVมสาระ 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

 1. สรุปผลการสVงสื่อ/นวัตกรรม รายบุคคลและภาพรวม     

 2. นำผลการประเมินมาวางแผน เพื่อปรับปรงุและ

พัฒนาในป8การศึกษา ตVอไป  

 

2 พ.ค.63 

 

 

10 พ.ค.63 

 

10 พ.ค.63 

 

11 พ.ค.63 

 

11 พ.ค.63 

 

 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 

ตลอดป8การศึกษา 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

 

5-9 ต.ค.63 (ท.

1),8-12 มี.ค.64 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝäาย วิชาการ  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A4 Smartest 70 แกรม 100  5 500   

2 คVาแฟ�มเก็บงาน  100  8 800   

3 คVาจัดบอร6ดตวามรูU

ประจำหUองเรียน 

 400  23 9,200   

4 คVาเขUาเลVมสันกาว  120  2 240   

5 คVากระดาษเลเบล Elephant  40  5 200   

6 คVาหมึกปริ้นงาน  100  5 500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หน่ึงหมื่นเกUาพันเกUารUอยสามสบิบาทถUวน )                                                          11,440  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 11,440 บาท    งบจัดหา         บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

  

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

                   (นายเจนณรงค6  ทะนะอUน)                                    (นางอนัญญาพร  จีนเปÉนวงศ6)      

       งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม                                 หัวหนUาวิชาการ 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

          

 

 

ลำดับท่ี 1  หน"วยงาน งานบรหิารฝäายกจิการนักเรียน  ฝRาย กิจการนักเรยีน.   

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2 ยุทธศาสตรLข`อท่ี     2 เปkาหมายข`อท่ี  9................. 

สนองแผนพัฒนาฝRาย : พันธกิจข`อท่ี 8 9 ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2 เปkาหมายข`อท่ี   8 ....... 

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2         ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี   2.2        ..................... 

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ"งชี้      8.4   ...... 

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี   ตัวบ"งชี้ท่ี            ...... 

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL  

1. เพือ่วางแผนรVวมกับ

หัวหนUาฝäายกิจการ

นักเรียนในการกำหนด

แผนงานบริหารฝäาย

กิจการนักเรียน  

 2. เพื่อสVงเสริม สนับสนุน

ในการพัฒนาบุคลากรใน

ฝäายใหUมปีระสิทธิภาพ  

 3. เพื่อรวบรวมและสรปุ

รายงาน  

การดำเนินงานใหUฝäาย

กิจการนักเรียนทุก

สัปดาห6/ทุกเดือน 

เรียน/ป8การศึกษา 

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

- บุคลากรในฝäายกิจการ

นักเรียน 

ขั้นวางแผน(P :PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝäายกิจการนักเรียน เพื่อเตรียมการ

ดังน้ี 

   1.1. เตรียมวางแผนรVวมกบัหัวหนUาฝäายกจิการนักเรียนใน

การกำหนดแผนงานบรหิารฝäายกจิการนักเรียน 

   1.2 เตรียมสVงเสรมิ สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรใน

ฝäายใหUมปีระสิทธิภาพ 

   1.3 เตรียมรวบรวมและสรุปรายงาน การดาเนินงานใหU

ฝäายบริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห6/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ป8

การศึกษางานรVวม/โครงการ)(D : DO) 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. จัดทำวางแผนรVวมกับหัวหนUาฝäายกิจการนักเรียนในการ

กำหนดแผนงานบริหารฝäายกจิการนักเรียน 

2. จัดทำสVงเสริม สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในฝäายใหUมี

ประสิทธิภาพ 

   2.1 งานสVงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 

   2.2 งานระดับช้ัน 

   2.3 งานกจิการพฒันาผูUเรียน 

 

 

 

30 มีนาคม2563 

 

20 เมษายน 2561 

14 พ.ค. 63 – 

ก.ย. 63 (เทอม 1) 

พ.ย.63-ม.ีค.64 

(เทอม 2) 

27 เมษายน 2563 

22 พ.ค.63 - มี.ค.

64 

ตลอดป8การศึกษา 

ตลอดป8การศึกษา 

ตลอดป8การศึกษา 

ตลอดป8การศึกษา 

ตลอดป8การศึกษา 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

1. มีการวางแผนรVวมกบั

หัวหนUาฝäายกิจการ

นักเรียนในการกำหนด

แผนงานบริหารฝäาย

กิจการนักเรียน  

2. มีการสVงเสรมิ 

สนับสนุนในการพัฒนา

บุคลากรในฝäายใหUมี

ประสิทธิภาพ 

3. มีการรวบรวมและสรุป

รายงานการดำเนินงานใหU

ฝäายกิจการนักเรียนทุก

สัปดาห6/ทุกเดือน/ภาค

เรียน/ป8การศึกษา 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

1.ครูฝäายกจิการนักเรียน

รUอยละ 100 วางแผนรVวม

หัวหนUาฝäายบรหิารกิจการ

นักเรียนในการ 

กำหนดแผนงานบริหาร

กิจการนักเรียน  

 2. ครูฝäายกจิการนักเรียน 

รUอยละ 100 ไดUรับการ

สVงเสริม สนับสนุนในการ

พัฒนาบุคลากรในฝäายใหU

มีประสิทธิภาพ 

3. สามารถรวบรวมและ

สรปุรายงาน การ

ดำเนินงานใหUฝäายกิจการ

   2.4 งานกีฬา 

   2.5 งานสมัพันธ6ชุมชน          

3. จัดทำรวบรวมและสรปุรายงาน การดาเนินงานใหUฝäาย

กิจการนักเรียนทุกสปัดาห6/ทกุเดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

   3.1 งานสVงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 

   3.2 งานระดับช้ัน  

   3.3 งานกิจการพฒันาผูUเรียน   

   3.4 งานกีฬา 

   3.5 งานสัมพันธ6ชุมชน         

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล    (C : CHECK) 

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

   1.1 รวบรวมขUอมลูความตUองการพัฒนาอบรมในฝäาย 

กิจการนักเรียน ประสานสVงตVอใหUกบังานทรัพยากรมนุษย6 

ฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรในการจัด 

อบรม/ประชุม/สมัมนา 

   1.2 รวบรวมขUอมลูผลก ารอบรม/ประชุม/ 

สัมมนาของบุคลากรในแตVละงานในฝäายกิจการนักเรียน สVง

ตVอใหUหัวหนUาฝäายวิชาการและงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา(A : ACT) 

1. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรงุ/พฒันา 

   1.1 สรปุการดำเนินงานของแตVละงานในฝäายกจิการนัก

รียน นำเสนอหัวหนUาฝäายกิจการนักเรียน ทกุสปัดาห6/ทกุ

เดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษานาเสนอหัวหนUาฝäายกิจการ

นักเรียน/ผูUอานวยการ 

   1.2 สVงสรุปรายงานผลการดำเนินงานของฝäายกิจการ

นักเรียนใหUกับงานวิจัย นโยบายและแผน ฝäายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและบุคลากร เพื่อสรุปเปรียบเทียบกับ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

  

14 พ.ค. 63 – 

ก.ย. 63 (เทอม 1) 

พ.ย.63-ม.ีค.64 

(เทอม 2) 

 

 

 

 

 

 

ทุกเดือนของภาค

เรียนที่ 1 

(พ.ค.63-ก.ย.63) 

ภาคเรียนที่ 2 

(พ.ย.61c-ก.พ.62)  

 

 

 

 

26 พ.ค.63-มี.ค.

64 ทุกเดือนของ

ภาคเรียนที่ 1 

(พ.ค.63-ก.ย.63) 

 

ทุกเดือนของภาค

เรียนที่ 2 

(พ.ย.63 -ม.ีค.64) 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

นักเรียน ทกุสปัดาห6/ทกุ

เดือน/ภาคเรียน/ป8

การศึกษา 

เคร่ืองมือการติดตาม/

ประเมินผล 

- แบบสรปุรายงานการ

ดำเนินงานในฝäาย

บรหิารงานกิจการ

นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน  งานบรหิารฝäาย     ฝäาย   กิจการนักเรียน    

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะ

เฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาตVอ

หนVวย 

จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษ 

A4  

70 แกรม ย่ีหUอ Smartist  100 - 20 2000 -  

2 คVาหมึก

Pinter 

Canon………. 100 - 10 1000 -  

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สามพันบาทถUวน  )   3000 - 

  

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 3,000 บาท    งบจัดหา         บาท 

 

 

                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 

 

 

                 (นางสาวธิดารัตน6  วงนางรอง)                                     (นางจรรยมณพน6  เชนประโคน)                                

               งานบริหารฝäายกจิการนักเรียน                       หัวหนUาฝäายกิจการนักเรียน 

                       

 

อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 
 

 

ลำดับท่ี   2    หน"วยงาน งานสVงเสรมิคุณธรรม  จริยธรรม   ฝRาย  กิจการนักเรียน   .................. 

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  1  ยุทธศาสตรLข`อท่ี   1 เปkาหมายข`อท่ี      2 

สนองแผนพัฒนาฝRาย : พันธกิจข`อท่ี 1 ยุทธศาสตรLข`อท่ี   1 เปkาหมายข`อท่ี    2 

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี                 1.2 ..................... 

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้      2.1   2.2  2.3     

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ"งชี้ท่ี       1.2 ....... 

จุดประสงค6/เป�าหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

 จุดประสงคL 

1. เพือ่จัดทำคูVมอืนักเรียนใหU 

เหมาะสมตามบริบท  

2. เพือ่ดำเนินการมอบหมาย ใหUครู

ประจำช้ันดูแล พฤติกรรมนักเรียน

และ รายงานผลพฤติกรรม 

นักเรียน 

3. เพือ่จัดกจิกรรมสVงเสริม 

คุณธรรม จริยธรรมระดับ โรงเรียน

แกVนักเรียน  

4. เพือ่รวบรวมเอกสารขUอมลู ตVาง 

ๆเกี่ยวกบัความประพฤติ เพื่อ

สะทUอนเกี่ยวกบัขUอมูล นักเรียน 

เปkาหมายเชิงปริมาณ   

1. มีคูVมือนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ป8ที่ 1 - 6  

2. ครูประจำช้ันประถมศึกษาที่ 1 

– 6 ดูแลพฤติกรรมนักเรียนและ 

รายงานผลพฤติกรรม นักเรียน  

ขั้นเตรียม (P : PLAN)   

1. ประชุมคณะกรรมการฝäายกิจการนักเรียน 

เพื่อเตรียมดำเนินการดังน้ี   

   1.1 เตรียมวางแผนจัดทำคูVมือนักเรียนใหU 

เหมาะสมตามบริบท  

   1.2 เตรียมดำเนินการมอบหมายใหUครู

ประจำช้ันดูแลพฤติกรรมนักเรียนและรายงาน

ผล พฤติกรรมนักเรียน  

   1.3 เตรียมจัดกจิกรรมสVงเสรมิคุณธรรม 

จริยธรรมระดับโรงเรียนแกVนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1 กิจกรรมจัดทำคูVมือนักเรียน โรงเรียนมารี

พิทักษ6 

   1.1 ประชุมฝäายกจิการนักเรียนและ คณะ

จัดทำคูVมือนักเรียน เพื่อวางแผนงาน การ

จัดทำคูVมือนักเรียน ป8การศึกษา 2563  

   1.2 ออกหนังสือเชิญ ผูUชVวยผูUอำนวยการ 

และ หัวหนUางานสVงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

คูVมือนักเรียน  

 

 

18 พ.ค. 2563 

 

18 พ.ค. 2563 

 

18 พ.ค. 2563 

 

 

 

30 เมษายน 2563 

1-2 พฤษภาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงค6/เป�าหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาป8ที่ 1 - 

6  

รVวมกิจกรรมสVงเสริม คุณธรรม 

จริยธรรมระดับโรงเรียนแกVนักเรียน  

4. รวบรวมเอกสารนักเรียน ช้ัน

ประถมศึกษาป8ที่ 1 - 6 ขUอมลู ตVาง 

ๆเกี่ยวกบัความประพฤติ เพื่อ

สะทUอนเกี่ยวกบัขUอมูล นักเรียน 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ 

1. นักเรียนปฏิบัติตามคูVมือ 

นักเรียนอยVางเครVงครัด 

2. ครูประจำช้ันทุกคนดูแล 

พฤติกรรมนักเรียนและ รายงานผล

พฤติกรรมนักเรียน  

3. นักเรียนรVวมกิจกรรม สVงเสรมิ

คุณธรรม จริยธรรม ทกุคน  

4. ฝäายสVงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

รวบรวมเอกสาร ขUอมลูตVาง ๆ

เกี่ยวกับความ ประพฤติเพือ่

สะทUอน เกี่ยวกับขUอมลูนักเรียน 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. นักเรียนรUอยละ80 ปฏิบัติ ตาม

คูVมือนักเรียนอยVางเครVงครัด  

2. ครูประจำช้ันรUอยละ 100 ดูแล

พฤติกรรมนักเรียนและ รายงานผล

พฤติกรรมนักเรียน  

3. นักเรียนรUอยละ 100 รVวม 

กิจกรรมสVงเสริมคุณธรรม 

   1.3 แตVงต้ังคณะกรรมการจัดทำคูVมือ

นักเรียน ขออนุมัติจากผูUอำนวยการโรงเรียน  

  1.4 จัดเตรียมขUอมูลเพื่อ จัดทำคูVมือนักเรียน 

  1.5 ดำเนินการจัดทำคูVมือนักเรียน จัดพิมพ6/

รูปเลVม     

   1.6 แตVงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ความ

ถูกตUอง    

   1.7 นำเสนอผูUบรหิารกVอนนำไปใชU  

   1.8 นำคูVมอืไปใชUในการปฏิบัติตนของ การ

เปÉนนักเรียนที่ดี  

   1.9 กำกับติดตามและประเมินผลการ นำ

คูVมือนักเรียนไปใชU  

2. ดำเนินการมอบหมายให̀ครูประจำชั้น 

ดูแลพฤติกรรมและรายงานผลพฤติกรรม

นักเรียน   

   2.1 ประสานงานกับหัวหนUาระดับเพื่อ 

ช้ีแจงคูVมือนักเรียนกVอนนำไปใชU  

   2.2 ออกแบบ แบบประเมินพฤติกรรม

นักเรียน  

   2.3 ประสานงานกับหัวหนUาระดับช้ัน เพื่อ

ช้ีแจงการนำแบบประเมินไปใชUในการ 

ประเมินพฤติกรรมนักเรียน      

   2.4 กำกับ ติดตาม ประเมิน พฤติกรรม

นักเรียน  

   2.5 ครูประจำช้ันรายงานผลตVอ หัวหนUา

ระดับช้ันและหัวหนUาระดับรายงานผล ตVอ

หัวหนUาหนUากลุVมงานสVงเสรมิคุณธรรม 

จริยธรรมเพื่อนำเสนอผูUบริหารตVอไป  

3. จัดกิจกรรมส"งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ระดับโรงเรียนแก"นักเรียน ได̀แก" 

 

 

 

 

 

 

1 มิ.ย. 2562 – 1 

มีนาคม 2563 

 

2 ม.ีค. – 31 มี.ค. 

2563 

 

 

 

1 มิ.ย. – 1 มี.ค. 2563 

 

 

2 มี.ค. – 31 มี.ค. 

2563 

 

2 มี.ค. – 31 มี.ค. 

2563 

 

2 มี.ค. – 31 มี.ค. 

2563 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงค6/เป�าหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

จริยธรรมทุกคน   

4. ฝäายสVงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

รUอย ละ100 รวบรวมเอกสาร

ขUอมูลตVาง ๆ  เกี่ยวกบัความ

ประพฤติเพื่อสะทUอน เกี่ยวกับ

ขUอมูลนักเรียน 

เคร่ืองมือการติดตามและ

ประเมินผล 

1. แบบสังเกตการปฏิบัติตาม คูVมอื

นักเรียน  

2. แบบบันทกึพฤติกรรมนักเรียน  

3. แบบประเมินการรVวม กิจกรรม

สVงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

4. แบบบันทกึความประพฤติ ที่

สอดคลUองคุณธรรมของ นักเรียน 

 

   3.1 กิจกรรมไหวUงามตามแบบไทย  

      3.1.1 ประชุมฝäายกจิการและ 

คณะกรรมการกิจกรรมไหวUงามตามแบบไทย 

เพื่อวางแผนจัดกจิกรรมไหวUงามตามแบบไทย 

     3.1.2 แตVงต้ังคณะกรรมการจัดกจิกรรม 

ไหวUงามตามแบบไทย นำเสนออนุมัติจาก 

ผูUอำนวยการโรงเรียน  

     3.1.3 ประชุมคณะกรรมการกจิกรรมไหวU

งามตามแบบไทย 

     3.1.4 ดำเนินการจัดกจิกรรมไหวUงามตาม

แบบไทย ดังน้ี 

     3.1.5 จัดใหUมีการฝ¶กอบรมการไหวUที่

ถูกตUองใหUกบัครปูระจำช้ัน  

     3.1.6 ครูประจำช้ันฝ¶กปฏิบัติการไหวU 

แบบไทยในช่ัวโมง Homeroom 

     3.1.7 จัดใหUมีประกวดไหวUงามตามแบบ

ไทย 

     3.1.8 ประกาศผลการประกวดและมอบ

รางวัล     

     3.1.9  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 

โดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  

      3.1.10 รวบรวมขUอมูล แบบประเมินและ

ผลการดำเนินกิจกรรม  

      3.1.11 วิ เค ร าะห6 ขU อ มู ล  เส นอแน ะ 

ขUอบกพรVอง/ควรปรับปรุง/แกUไข  

      3.1.12 ประเมินผลและสรปุรายงานผล 

การดำเนินกจิกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 

ขUอบกพรVองในป8การศึกษาตVอไป 

4. กิจกรรมส"งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน

(เลือกต้ังสภานักเรียน) 

 

ตลอดป8การศึกษา 

2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงค6/เป�าหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

   4.1 เลอืกต้ังสภานักเรียน  

      4.1.1 ประชุมฝäายกจิการนักเรียนและ 

คณะกรรมการจัดเลือกต้ังสภานักเรียน เพือ่

วางแผนงานการจัดเลือกต้ังสภานักเรียนป8

การศึกษา 2563  

       4.1.2 ต้ังคณะกรรมการจัดเลือกต้ัง สภา

นักเรียน ขออนุมัติจากผูUอำนวยการ โรงเรียน  

       4.1.3 จัดเตรียมขUอมลูเพื่อใหUความรูU 

เกี่ยวกับการเลือกต้ังสภานักเรียนในโรงเรียน  

       4.1.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกต้ัง

สภา นักเรียน ดังน้ี  

       -ประชาสมัพันธ6รับสมัครกรรมการสภา

นักเรียนป8การศึกษา 2563 (ป.4 – 6 )  

       - ผูUสมัครเลอืกต้ังสภานักเรียนป8 

การศึกษา 2562 แถลงนโยบายพรรคหาเสียง  

        - คณะกรรมการจัดเลือกต้ังมีการใหU 

ความรูUเกี่ยวกับข้ันตอนการเลือกต้ังที่ถูกตUอง  

        - ดำเนินการเลือกต้ังสภานักเรียน โดย

ใชUคูหาเลือกต้ังชนิดกาบัตรเลือกต้ัง 

        - ประกาศผลการเลือกต้ัง

คณะกรรมการสภานักเรียนป8การศึกษา 2563 

รายงานผลโครงงาน    

         - ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโดย

ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  

         - รวบรวมขUอมลู แบบประเมิน และ 

ผลการดำเนินกิจกรรม  

         - วิเคราะห6ขUอมลู เสนอแนะ 

ขUอบกพรVอง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  

         - ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ

ดำเนินกิจกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข

4 มิ.ย.  63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงค6/เป�าหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

ขUอบกพรVองในป8การศึกษาตVอไป  

5. กิจกรรมวันไหว̀ครู  

   5.1 กิจกรรมวันไหวUคร ู 

      5.1.1 ประชุมฝäายกจิการและ

คณะกรรมการกิจกรรมวันไหวUครู เพื่อวางแผน

จัดกิจกรรมวันไหวUครูประจำป8การศึกษา 

2563 

      5.1.2 แตVงต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรม

วันไหวUครู นำเสนออนุมัติจากผูUอำนวยการ

โรงเรียน  

       5.1.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมวัน 

ไหวUคร ู  

       5.1.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหวUคร ู

ดังน้ี     

       - จัดใหUมีการฝ¶กซUอมไหวUครูที ่ถูกตUอง/

พิธีการ  

        - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหวUคร ู    

        - ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โดย

ตอบแบบประเมินความพงึพอใจ  

        - รวบรวมขUอมูล แบบประเมินและ ผล

การดำเนินกจิกรรม 

        - วิเคราะห6ขUอมูล ขUอเสนอแนะ 

ขUอบกพรVอง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  

        - ประเมินผลและสรปุรายงานผล  

การดำเนินกจิกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 

ขUอบกพรVองในป8การศึกษาตVอไป  

6.  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ̀าอยู"หัวมหาวชิราลง

กรณบดินทรเทพยวรางกูล ( 28 กรกฎาคม 

2563)  

 

 

11 มิ.ย  63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงค6/เป�าหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

   6.1 กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจUาอยูVหัวมหาวชิราลง

กรณบดินทรเทพยวรางกูล 

      6.1.1 ประชุมฝäายกจิการและ 

คณะกรรมการกิจกรรมวันเฉลมิพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจUาอยูVหัวมหา

วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลเพื่อ

วางแผนจัดกจิกรรม           

     6.1.2 แตVงต้ังคณะกรรมการจัดกจิกรรม

วัน เฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจUาอยูVหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง

กูล   นำเสนออนุมัติจากผูUอำนวยการโรงเรียน  

      6.1.3 ประชุมคณะกรรมการกจิกรรมวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจUาอยูVหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง

กูล 

       6.1.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจUาอยูVหัว

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกลู  ดังน้ี  

       - ช้ีแจงรายละเอียดตVอคณะครูใน 

โรงเรียน  

        - ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังน้ี  

        - ชVวงเชUาเวลา 09.00 น. พิธี

เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจUาอยูVหัว

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกลู                                  

         - ประเมินผลการดำเนินกจิกรรม โดย

ตอบแบบประเมินความพงึพอใจ  

         - รวบรวมขUอมลู แบบประเมินและผล

การดำเนินกจิกรรม   

         - วิเคราะห6ขUอมลู เสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงค6/เป�าหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

ขUอบกพรVอง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  

          - ประเมินผลและสรปุรายงานผล การ

ดำเนินกิจกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 

ขUอบกพรVองในป8การศึกษาตVอไป  

7. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ̀าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณL 

 ( 3  มิถุนายน  2563)  

   7.1 กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจUาสุทิดา  พัชรสุธาพิมล

ลักษณ6 

       7.1.1 ประชุมฝäายกิจการและ 

คณะกรรมการกิจกรรมวันเฉลมิพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจUาสุทิดา  พัชร

สุธาพิมลลักษณ6 

เพื่อวางแผนจัดกจิกรรม           

       7.1.2 แตVงต้ังคณะกรรมการจัดกจิกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจUา

สุทิดา  พัชรสุธาพิมลลกัษณ6  เสนออนุมัติจาก

ผูUอำนวยการโรงเรียน  

       7.1.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจUา

สุทิดา  พัชรสุธาพิมลลกัษณ6 

       7.1.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจUาสุทิดา  

พัชรสุธาพิมลลกัษณ6    ดังน้ี  

       - ช้ีแจงรายละเอียดตVอคณะครูใน 

โรงเรียน  

       - ดำเนินการจัดกจิกรรม ดังน้ี  

                  - ชVวงเชUาเวลา 09.00 น. พิธี

เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจUาสทุิดา  

 

 

 

 

 

 

2 มิ.ย. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงค6/เป�าหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

พัชรสุธาพิมลลกัษณ6 

       7.1.5 ประเมินผลการดำเนินกจิกรรม 

โดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  

       7.1.6 รวบรวมขUอมลู แบบประเมินและ 

ผลการดำเนินกิจกรรม  

       7.1.7  วิเคราะห6ขUอมลู เสนอแนะ 

ขUอบกพรVอง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  

      7.1.8 ประเมินผลและสรปุรายงานผล 

การดำเนินกจิกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 

ขUอบกพรVองในป8การศึกษาตVอไป  

8. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระบรมราชชนนีพันปDหลวง (12  สิงหาคม  

2563) 

   8.1 กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันป8หลวง 

      8.1.1 ประชุมฝäายกจิการและ 

คณะกรรมการกิจกรรม เพื่อวางแผนจัด 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

บรมราชชนนีพันป8หลวง 

       8.1.2 แตVงต้ังคณะกรรมการจัดกจิกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราช

ชนนีพันป8หลวง  นำเสนออนุมัติจาก

ผูUอำนวยการโรงเรียน  

       8.1.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราช

ชนนีพันป8หลวง 

        8.1.4 ดำเนินการจัดกจิกรรมวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันป8

หลวง ดังน้ี   

        - ช้ีแจงรายละเอียดตVอคณะครูใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ส.ค. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงค6/เป�าหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

โรงเรียน 

         - จัดทำหนังสือเชิญผูUปกครองทีจ่ะเขUา

รVวมกิจกรรม และทำหนังสือเชิญผูUที่เกี่ยวขUอง

รVวมกิจกรรม  

         - ดำเนินการจัดกจิกรรม  ดังน้ี 

                 - กิจกรรมภาคเชUา กิจกรรม

เทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันป8หลวง 

         8.1.5ประเมินผลการดำเนินกจิกรรม 

โดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

         8.1.6 รวบรวมขUอมูล แบบประเมิน

และ ผลการดำเนินกิจกรรม  

       8.1.7 วิเคราะห6ขUอมลู เสนอแนะ 

ขUอบกพรVอง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  

       8.1.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

การดำเนินกจิกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 

ขUอบกพรVองในป8การศึกษาตVอไป 

9 กิจกรรมวันคล`ายวันพระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชบรมนาถบพิตร (5  ธันวาคม  

2563) 

   9.1 กิจกรรมวันคลUายวันพระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

     9.1.1 ประชุมฝäายกิจการและ 

คณะกรรมการกิจกรรม เพื่อวางแผนจัด 

กิจกรรมวันคลUายวันพระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

      9.1.2 แตVงต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ธ.ค.  63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงค6/เป�าหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

วันคลUายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ

บพิตรนำเสนออนุมัติจากผูUอำนวยการโรงเรียน  

      9.1.3 ประชุมคณะกรรมการกจิกรรม วัน

คลUายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ

บพิตร 

      9.1.4 ดำเนินการจัดกจิกรรมวันคลUายวัน

พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

ดังน้ี   

       - ช้ีแจงรายละเอียดตVอคณะครูใน 

โรงเรียน 

        - จัดทำหนังสอืเชิญผูUปกครองที่จะเขUา

รVวมกิจกรรม และทำหนังสือเชิญผูUที่เกี่ยวขUอง

รVวมกิจกรรม  

          -ดำเนินการจัดกจิกรรม  ดังน้ี 

                 - กิจกรรมภาคเชUา กิจกรรม

เทิดพระเกียรติวันคลUายวันพระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

           -ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โดย

ตอบแบบประเมินความพงึพอใจ 

           -รวบรวมขUอมูล แบบประเมินและ 

ผลการดำเนินกิจกรรม  

            - วิเคราะห6ขUอมลู เสนอแนะ 

ขUอบกพรVอง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  

             - ประเมินผลและสรปุรายงานผล 

การดำเนินกจิกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 

ขUอบกพรVองในป8การศึกษาตVอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงค6/เป�าหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

10. กิจกรรมวจนพิธีกรรมเป_ดป8การศึกษา 

    10.1 กจิกรรมวจนพิธีกรรมเป_ดป8

การศึกษา  

        10.1.1 ประชุมฝäายกจิการและ

คณะกรรมการกิจกรรมวจนพิธีกรรมเป_ดป8

การศึกษา เพื่อวางแผนจัดกจิกรรมวจน

พิธีกรรมเป_ดป8การศึกษา 2563 

        10.1.2 แตVงต้ังคณะกรรมการจัด

กิจกรรม 

วจนพิธีกรรมเป_ดป8การศึกษา นำเสนออนุมัติ

จากผูUอำนวยการโรงเรียน  

        10.1.3 ประชุมคณะกรรมการกจิกรรม 

วจนพิธีกรรมเป_ดป8การศึกษา 

        10.1.4 ดำเนินการจัดกจิกรรม 

วจนพิธีกรรมเป_ดป8การศึกษา ดังน้ี     

        -จัดใหUมีการฝ¶กซUอมวจนพิธีกรรมเป_ดป8

การศึกษา ที่ถูกตUอง/พิธีการ  

        -ดำเนินการจัดกจิกรรม 

วจนพิธีกรรมเป_ดป8การศึกษา 

        - ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โดย

ตอบแบบประเมินความพงึพอใจ  

        - รวบรวมขUอมูล แบบประเมินและ ผล

การดำเนินกจิกรรม 

        -วิเคราะห6ขUอมลู ขUอเสนอแนะ 

ขUอบกพรVอง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  

        -ประเมินผลและสรปุรายงานผล  

การดำเนินกจิกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 

ขUอบกพรVองในป8การศึกษาตVอไป  

11. กิจกรรมฉลองแม"พระบังเกิด  

     11.1 กิจกรรมฉลองแมVพระบังเกิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงค6/เป�าหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

          11.1.1 ประชุมฝäายกิจการและ

คณะกรรมการกิจกรรมฉลองแมVพระบงัเกิด 

เพื่อวางแผนจัดกจิกรรมฉลองแมVพระบังเกิด           

          11.1.2 แตVงต้ังคณะกรรมการจัด

กิจกรรมฉลองแมVพระบงัเกิด นำเสนออนุมัติ

จากผูUอำนวยการโรงเรียน  

         11.1.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม

ฉลองแมVพระบังเกิด 

         11.1.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมฉลอง

แมVพระบังเกิด ดังน้ี     

        -จัดใหUมีการฝ¶กซUอมวจนพิธีกรรม

กิจกรรมฉลองแมVพระบงัเกิดที่ถูกตUอง/พิธีการ  

        -ดำเนินการจัดกจิกรรมฉลองแมVพระ

บังเกิด 

        -ประเมินผลการดำเนินกจิกรรม โดย

ตอบแบบประเมินความพงึพอใจ  

        -รวบรวมขUอมลู แบบประเมินและ ผล

การดำเนินกจิกรรม 

        -วิเคราะห6ขUอมลู ขUอเสนอแนะ 

ขUอบกพรVอง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  

        -ประเมินผลและสรปุรายงานผล  

การดำเนินกจิกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 

ขUอบกพรVองในป8การศึกษาตVอไป  

12. กิจกรรมแห"เทียนเข`าพรรษา  

     12.1 กิจกรรมแหVเทียนเขUาพรรษา 

         12.1.1 ประชุมฝäายกิจการและ

คณะกรรมการกิจกรรมแหVเทียนเขUาพรรษา 

เพื่อวางแผนจัดกจิกรรมกิจกรรมแหVเทียน

เขUาพรรษา 

          12.1.2 แตVงต้ังคณะกรรมการจัด
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แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงค6/เป�าหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

กิจกรรมแหVเทียนเขUาพรรษา นำเสนออนุมัติ

จากผูUอำนวยการโรงเรียน  

         12.1.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม

แหVเทียนเขUาพรรษา 

         12.1.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมแหV

เทียนเขUาพรรษา ดังน้ี     

        -จัดใหUมีการฝ¶กซUอมพิธีกรรมกจิกรรม

แหVเทียนเขUาพรรษาที่ถูกตUอง/พิธีการ  

        -ดำเนินการจัดกจิกรรมแหVเทียน

เขUาพรรษา 

        -ประเมินผลการดำเนินกจิกรรม โดย

ตอบแบบประเมินความพงึพอใจ  

        -รวบรวมขUอมลู แบบประเมินและ ผล

การดำเนินกจิกรรม 

        -วิเคราะห6ขUอมลู ขUอเสนอแนะ 

ขUอบกพรVอง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  

        -ประเมินผลและสรปุรายงานผล  

การดำเนินกจิกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 

ขUอบกพรVองในป8การศึกษาตVอไป  

13. กิจกรรมวันลอยกระทง  

   13.1 กจิกรรมกจิกรรมวันลอยกระทง 

       13.1.1 ประชุมฝäายกิจการและ

คณะกรรมการกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อ

วางแผนจัดกจิกรรมวันลอยกระทง 

        -แตVงต้ังคณะกรรมการจัดกจิกรรมวัน

ลอยกระทงนำเสนออนุมัติจากผูUอำนวยการ

โรงเรียน  

        -ประชุมคณะกรรมการกจิกรรมวันลอย

กระทง 

        -ดำเนินการจัดกจิกรรมวันลอยกระทง 
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แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงค6/เป�าหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

ดังน้ี     

           -จัดใหUมกีารฝ¶กซUอมพิธีกรรมกิจกรรม

วันลอยกระทง และใหUความรูUเกี่ยวกับวัสดุที่ใชU

ในการทำกระทงที่ถูกตUอง/พิธีการ  

           -ดำเนินการจัดกจิกรรมวันลอย

กระทง 

           -ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โดย

ตอบแบบประเมินความพงึพอใจ  

           -รวบรวมขUอมูล แบบประเมินและ 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

           -วิเคราะห6ขUอมูล ขUอเสนอแนะ 

ขUอบกพรVอง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  

           -ประเมินผลและสรปุรายงานผล  

การดำเนินกจิกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 

ขUอบกพรVองในป8การศึกษาตVอไป  

14.กิจกรรมวันเด็ก  

   14.1 กจิกรรมวันเด็ก 

       14.1.1 ประชุมฝäายกิจการและ 

คณะกรรมการกิจกรรมวันเด็กเพื่อวางแผนจัด 

กิจกรรมวันเด็ก 

        14.1.2 แตVงต้ังคณะกรรมการจัด

กิจกรรมวัน เด็ก นำเสนออนุมัติจาก

ผูUอำนวยการโรงเรียน  

         14.1.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม

วันเด็ก  

         14.1.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก 

ดังน้ี  

         -คณะกรรมการดำเนินการจัด ประชุม

ผูUที่เกี่ยวขUองรVวมช้ีแจงรายละเอียดกจิกรรม  

          -ดำเนินการจัดฐานสนุกสนาน  
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แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงค6/เป�าหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

               -จัดหารางวัลใหUนักเรียนที่รVวม

กิจกรรม 

               -ดำเนินการจัดกจิกรรมวันเด็ก  

               -ประเมินผลการดำเนินกจิกรรม 

โดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  

               -รวบรวมขUอมลู แบบประเมิน

และ ผลการดำเนินกิจกรรม  

               -วิเคราะห6ขUอมลู เสนอแนะ 

ขUอบกพรVอง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  

               - ประเมินผลและสรปุรายงานผล 

การดำเนินกจิกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 

ขUอบกพรVองในป8การศึกษาตVอไปรายงานตVอ 

ผูUอำนวยการและผูUจัดการตามลำดับ 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C 

:CHECK) 

1. กำกบั ติดตาม ครูประจำช้ันประถมศึกษาป8

ที่ 1 – 6   โดยประสานงานกบังานระดับช้ัน

ฝäายกิจการนักเรียน  

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : 

ACT) 

1. สรุปผลการจัดกจิกรรมทุกกจิกรรมตาม

ระดับช้ัน 

2. รายงานผลตVอหัวหนUาฝäาย    ผูUอำนวยการ   

ผูUแทนผูUรับใบอนุญาตและผูUจัดการ  

3. นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรบัปรุง

และพัฒนาในการศึกษาตVอไป 
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แบบแสดงประมาณการคVาใชUจVาย 

หน"วยงาน   งานสVงเสรมิคุณธรรม  จริยธรรม  ฝäาย       กิจการนักเรียน    

 

ลำดับ

ที่ 
รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอ

หนVวย 

จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 คVาดำเนินการ สำรองดำเนินการ    500   

2 กิจกรรมคูVมือ

นักเรียน 

    30,000   

3 กิจกรรมวจน

พิธีกรรมเป_ดป8

การศึกษา 

    -   

4 กิจกรรมไหวUงาม

ตามแบบไทย 

    2,000   

5 กิจกรรมสVงเสริม 

ประชาธิปไตยใน 

โรงเรียน 

    2,000   

6 กิจกรรมวันไหวUคร ู     3,500   

7 กิจกรรมวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จ 

พระเจUาอยูVหัวมหา

วชิราลง

กรณบดินทรเทพ

ยวรางกูล 

    5,000   

8 กิจกรรมวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจUา

สุทิดา  พัชรสุธา

พิมลลักษณ6 

    5,000   

9 กิจกรรมวัน

เขUาพรรษา 

    4,000   



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

10 กิจกรรมวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

สมเด็จพระบรม

ราชชนนีพันป8

หลวง 

    18,000   

11 กิจกรรมฉลองมV

พระบงัเกิด 

    5,000   

12 กิจกรรมวันคลUาย

วันพระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหา

ภูมิพล 

อดุลยเดชบรมนาถ

บพิตร 

    5,000   

13 กิจกรรม 

วันลอยกระทง 

    2,000   

14 กิจกรรม 

งานวันเด็ก 

    4,000   

15 กิจกรรม 

วันสงกรานต6 

    3,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( เกUาหมื่นสามพันหUารUอยบาทถUวน ) 93,500   
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สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 93,500 บาท    งบจัดหา         บาท 

 

 

 ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

   

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

                  ( นางสาวกันทิมา  มีผล )                                  (นางจรรยมณพน6  เชนประโคน)                                

            งานสVงเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม         หัวหนUาฝäายกจิการนักเรียน 

   

 

 อนุมัติ       อนุมัติ  

  

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาทหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                               ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  3     หน"วยงาน งานระดับช้ัน   ฝRาย  กิจการนักเรียน   ……………………………………… 

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2 ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2 เปkาหมายข`อท่ี    2  …2………  

สนองแผนพัฒนาฝRาย : พันธกิจข`อท่ี 2 ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2 เปkาหมายข`อท่ี   2 …… 

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี          1.2       ............ 

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้      2.1   2.2  2.3   .................... 

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี   ตัวบ"งชี้ท่ี       .................... 

 

จุดประสงคL/เปkาหมาย 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ปD)  

จุดประสงคL 

1. เพื่อทำหนUาทีในการนำเสนอ 

แตV ง ต้ั งหั วห นU าระ ดับ ช้ัน  เพื่ อ 

ติดตามงานของครูประจำช้ันในแตV

ละระดับช้ัน  

2. เพื่อประสานงานกับงานจัดการ

เรียนรูU ฝäายวิชาการในการ พัฒนา

คุณภาพชีวิตนักเรียน  

3. เพื่อจัดกิจกรรมประสาน 

ความสัมพันธ6ระหวVางบUานกับ 

โรงเรียน  

4. เพื่ อ จั ดท ำ เอ กส ารตV า งๆ ที่  

เกี่ ย วขU อ งกั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง 

นักเรียน  

เปkาหมายเชิงปริมาณ   

1. มีหัวหนUาสายช้ันครบทุกสายช้ัน  

2. ประสานงานกับงานจัดการ

เรียนรูUในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

นักเรียน 

ขั้นเตรียม (P : PLAN)  

1. ประชุมคณะกรรมการงานระดับช้ัน เพื่อ

เตรียมความพรUอมดังน้ี  

   1.1 เตรียมแตVงต้ังหัวหนUาระดับช้ันเพือ่ 

ติดตามงานของครปูระจำช้ัน  

   1.2 เตรียมประสานงานกับงานกบังาน 

จัดการเรียนการสอน ในการพฒันา คุณภาพ

ชีวิตของนักเรียน  

   1.3 เตรียมจัดกจิกรรมประสาน 

ความสัมพันธ6ระหวVางบUานกับโรงเรียน  

   1.4 เตรียมจัดทำเอกสารตVางๆที ่เกี่ยวขUอง

กับพฤติกรรมของนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. ทำหนUาที่ในการนำเสนอแตVงต้ัง หัวหนUา

ระดับช้ัน เพื่อติดตามงานของคร ูประจำช้ันใน

แตVละระดับช้ัน  

   1.1 ประชุมรอผูUอำนวยการและผูUชVวย 

ผูUอำนวยการโรงเรียนมารีพทิักษ6 เพื่อ คัดเลือก

ครูหัวหนUาระดับช้ัน  

 

 

18 พ.ค. 2563 

 

18 พ.ค. 2563 

 

18 พ.ค. 2563 

 

 

 

30 เมษายน 2563 

1-2 พฤษภาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงคL/เปkาหมาย 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ปD)  

2.1 กิจกรรมประชุมผูUปกครอง 

ประจำป8กการศึกษา 2563 - ระดับ

อ นุ บ า ล  1-3 - ร ะ ดั บ ช้ั น

ป ระถม ศึกษ าป8 ที่  1 แล ะ  2 - 

ระดับช้ันประถมศึกษาป8ที่ 3 และ 

4 - ระดับช้ันประถมศึกษาป8ที่  5 

และ 6  

2.2 กิจกรรมกิจกรรมปfจฉิมนิเทศ 

นักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาป8ที่ 

6  

เปkาหมายเชิงคุณภาพ 

1. มีการนำเสนอแตVงต้ังหัวหนUา 

ระดับช้ัน เพื่อติดตามงานของครู 

ประจำช้ันในแตVละระดับช้ัน  

2. มีการประสานงานกับงานการ 

เรียนการสอน ฝäายวิชาการในการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน  

3. มี ก ารจั ดกิ จกรรมป ระสาน 

ความสั มพั นธ6 ระห วVางบU านกับ 

โร ง เรี ย น  - กิ จ ก ร รม ป ร ะ ชุ ม

ผูUปกครอง  

- กิ จกรรมป ฐม นิ เทศนัก เรียน 

กิจกรรมปfจฉิมนิเทศ  

4. มีการจัดทำเอกสารตV างๆที่  

เกี่ ย วขU อ งกั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง 

นักเรียน  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

1. มีการนำเสนอแตVงต้ังหัวหนUา 

ระดับช้ัน เพื่อติดตามงานของครู 

ประจำช้ันในแตVละระดับช้ัน  

   1.2 นำเสนอรายช่ือครหูัวหนUาระดับช้ัน ตVอ

ผูUอำนวยการและผูUจัดการ เพื่อ พจิารณา

อนุมัติแตVงต้ังหัวหนUาระดับช้ัน  

   1.3 ผูUชVวยผูUอำนวยการฝäายกจิการงาน 

นักเรียนประชุมหัวหนUาระดับช้ัน เพือ่ ช้ีแจง

ขUอปฏิบัติหนUาที่ของหัวหนUาระดับช้ัน  

2. ประสานงานกบัการเรียนการสอนฝäาย 

วิชาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียน  

   2.1ประชุมหัวหนUาระดับช้ัน ประสานงาน

กับครปูระจำช้ันและครผููUสอน แตVละวิชาใน

การติดตามการเรียนและ พฤติกรรมของ

นักเรียน 

   2.2ประสานงานกบัครูประจำช้ันในการ 

ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนใน รายช่ือที่มี

ปfญหาครอบครัว  

   2.3 ป�องกันพฤติกรรมของนักเรียนและ 

ดูแลระเบียบวินัยของนักเรียน  

   2.4 ติดตามการปฏิบัติตามคูVมือของ 

นักเรียน เชVน การแตVงกาย การมาโรงเรียน 

การเขUาแถว เปÉนตUน  

   2.5 ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินการ  

3. จัดกจิกรรมประสานความสัมพันธ6 ระหวVาง

บUานกับโรงเรียน  

   3.1 กิจกรรมวันประชุมผูUปกครอง  

      3.1.1 ประชุมรองผูUอำนวยการและผูUชVวย 

ผูUอำนวยการโรงเรียนมารีพทิักษ6 เพื่อ วาง

แผนการดำเนินงาน  

      3.1.2 แตVงต้ังบุคลากรที่รบัผิดชอบงาน 

ปฐมนิเทศผูUปกครองแลUวนำเสนอ 

ผูUอำนวยการเพื่อพจิารณาอนุมัติ  

 

 

 

 

 

 

1 มิ.ย. – 1 มีนาคม 

2563 

 

2 ม.ีค. – 31 มี.ค. 

2563 

 

 

 

1 มิ.ย. – 1 มี.ค. 2563 

 

 

2 มี.ค. – 31 มี.ค. 

2563 

 

2 มี.ค. – 31 มี.ค. 

2563 

 

2 มี.ค. – 31 มี.ค. 

2563 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงคL/เปkาหมาย 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ปD)  

2. มีการประสานงานกับงานการ 

เรียนการสอน ฝäายวิชาการในการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน  

3. มี ก ารจั ดกิ จกรรมป ระสาน 

ความสั มพั นธ6 ระห วVางบU านกับ 

โร ง เรี ย น  - กิ จ ก ร รม ป ร ะ ชุ ม

ผูUปกครอง- กิจกรรมปฐมนิเทศ

นักเรียน - กิจกรรมปfจฉิมนิเทศ  

4. มีการจัดทำเอกสารตV างๆที่  

เกี่ ย วขU อ งกั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง 

นักเรียน 

เคร่ืองมือการติดตามและ

ประเมินผล 

1. แบบบันทกึการติดตาม 

ตรวจสอบการปฏิบัติตามคูVมือของ 

ครูประจำช้ัน  

2. แบบประเมิน และผลการ 

ดำเนินการจัดกิจกรรม  

3.แบบบันทึกการติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผลการบันทึก

พฤติกรรมของนักเรียน 

ประถมศึกษา 

      3.1.3 ประชุมบุคลากรครทูุกคน เพื่อรับ 

หนUาที่ที่ไดUรบัมอบหมาย  

      3.1.4 ประสานงานกับงานสารบรรณ 

ฝäาย ธุรการ-การเงิน เพื่อออกหนังสื่อเรียน

เชิญ ผูUปกครองเขUารVวมประชุมผูUปกครอง และ 

ใบตอบรบัการเขUารVวมประชุมผูUปกครอง  

      3.1.5 ประสานงานกับครปูระจำช้ันเช็ค 

จำนวนผูUปกครองที่จะเขUารVวมประชุม(จากใบ

ตอบรบั)  

      3.1.6 ดำเนินการปฏิบัติกจิกรรมการ 

ประชุมผูUปกครอง ดังน้ี  

       – วันที่ 1 ภาคเชUา ระดับอนุบาล ภาค

บVาย ระดับ ป.1 ป.2  

       - วันที่ 2 ภาคเชUา ระดับช้ัน ป.3 ป.4

ภาค บVาย ระดับ ป.5 ป.6  

       - วันที่ 3 ภาคเชUา  

      3.1.7 รวบรวมขUอมูล แบบประเมิน และ 

ผลการดำเนินการจัดกิจกรรม  

      3.1.8 วิเคราะห6ขUอมูลเสนอแนะ 

 ขUอบกพรVอง/ความปรบัปรุง/แกUไข  

      3.1.9 ประเมินผล และสรุปรายงานผล

การ ดำเนินกจิกรรม เพือ่ปรับปรงุแกUไข/ 

ขUอบกพรVองในป8การศึกษาตVอไป  

   3.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  

      3.2.1 ประชุมหัวหนUาฝäายทุกฝäายเพื่อ 

วางแผนจัดเตรียมขUอมูลการปฐมนิเทศ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาป8ที่ 6  

     3.2.2 แตVงต้ังบุคลากรครผููUรบัผิดชอบการ 

ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและ นำเสนอ

ตVอผูUแทนผูUรบัใบอนุญาต ผูUอำนวยการและ



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงคL/เปkาหมาย 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ปD)  

ผูUจัดการ  

     3.2.3 ประสานงานกับหัวหนUาระดับช้ัน 

เพื่อนำนักเรียนเขUารับ การปฐมนิเทศ  

     3.2.4ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 

ดังน้ี ภาคเชUา – ระเบียบวินัย -คุณธรรม

จริยธรรม - วิชาการ -อาคารสถานที ่-แนะนำ

ครูสายช้ันมัธยมศึกษา ภาคบVาย-กจิกรรมรับ

นUอง  

    3.2.5 รวบรวมขUอมูล แบบประเมิน และ

ผลการดำเนินกิจกรรม  

    3.2.6 วิเคราะห6ขUอมูลเสนอแนะ 

ขUอบกพรVอง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  

     3.2.7 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ 

ดำเนินกิจกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 

ขUอบกพรVองในป8การศึกษาตVอไป  

   3.3 กิจกรรมปfจฉิมนิเทศนักเรียน  

     3.3.1 ประชุมรองผูUอำนวยการและผูUชVวย 

ผูUอำนวยการโรงเรียนมารีพทิักษ6 เพื่อ วาง

แผนการดำเนินงาน  

     3.3.2 แตVงต้ังบุคลากรทีร่ับผิดชอบงาน 

ปฐมนิเทศผูUปกครองแลUวนำเสนอ 

ผูUอำนวยการเพื่อพจิารณาอนุมัติ  

     3.3.3 ประชุมบุคลากรสายช้ัน ป.6 และ

เพื่อรบัหนUาที่ที่ไดUรบัมอบหมาย  

     3.3.4 ประสานงานกับบุคลากรสายช้ัน ป.

6 และ เพือ่นำนักเรียนมารับการ ปfจฉิมตาม

วันเวลาที่กำหนด  

     3.3.5 ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมปfจฉิม 

นิเทศ ดังน้ี  

     วันแรก ชVวงเชUา –อบรมโดม วิทยากร



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงคL/เปkาหมาย 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ปD)  

พิเศษ(คุณพVอเอกชัย  ชิณโคตร) ชVวงบVาย กีฬา

ฟุตบอลประเพณี  

     วันที่สอง ชVวงเชUา-เที่ยง สรปุ และอบรม

กิจกรรมโดยวิทยากร พเิศษ  

     3.3.6 รวบรวมขUอมลู แบบประเมิน และ

ผลการดำเนินการจัดกรรม  

     3.3.7วิเคราะห6ขUอมูลเสนอแนะ

ขUอบกพรVอง/ความปรับปรงุ/แกUไข  

     3.3.8 ประเมินผล และสรปุรายงานผล

การ ดำเนินกจิกรรม เพือ่ปรับปรงุแกUไข/ 

ขUอบกพรVองในป8การศึกษาตVอไป  

4.จัดทำเอกสารตVางๆที่เกี่ยวขUองกับ 

พฤติกรรมของนักเรียน  

   4.1 ประชุมวางแผนและจัดใหUมีการ 

รวบรวมขUอมูลสถิติเกี่ยวกบังานสVงเสริม 

คุณธรรมจริยธรรมฝäายกิจการนักเรียนใหU เปÉน

ปfจจุบันเพื่อป�องกันและแกUไข  

   4.2 สำรวจพฤติกรรมของนักเรียนในแตVละ 

ระดับช้ัน  

   4.3 บันทึกพฤติกรรมของนักเรียนในแตVละ 

หUองเรียน  

   4.4 รวบรวมเอกสารตVางๆในแตVละ 

ระดับช้ันไดUแกV  

     4.4.1 แบบบันทกึพฤติกรรม  

     4.4.2 บญัชีเรียกช่ือ (ป.03)  

     4.4.3 แบบบันทกึความดี  

     4.4.4 แบบบันทกึน้ำหนัก – สVวนสงู  

   4.5 ติดตามประเมินผลการบันทกึ 

พฤติกรรมของนักเรียนประถมศึกษา  

   4.6 สรปุรายงานผลเกี่ยวกับพฤติกรรม ของ



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงคL/เปkาหมาย 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ปD)  

นักเรียนประถมศึกษา เพื่อใหUสอดคลUองกบั

คุณลักษณะอันพึงประสงค6  

   4.7 รวบรวมเอกสารขUอมลูตVางๆเกี่ยวกับ 

ความประพฤติเพื่อสะทUอนเกี่ยวกับขUอมูล 

นักเรียน 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C 

:CHECK) 

1. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงาน  

   -การปฏิบัติตามคูVมือของครูประจำช้ัน 

   -การจัดกิจกรรมการประชุมผูUปกครอง  

   -การจัดกิจกรรมปfจฉิมนิเทศช้ัน

ประถมศึกษาป8ที่ 6  

2. ปรับปรงุแกUไขการดำเนินงานตาม แผนงาน

ที่ยังไมVสมบรูณ6  

3. ทบทวน แกUไข ปรับปรุง เครื่องมือ  

4. วิเคราะห6 สังเคราะห6การดำเนินงาน - การ

จัดกิจกรรมการประชุมผูUปกครอง 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : 

ACT) 

1. สรุปผล รายงานผลการใชUหลักสูตรตVอ 

หัวหนUาวิชาการแทนผูUรบัใบอนุญาต  

2. นำผลการใชUหลกัสูตรไปปรับปรงุและ

นำไปใชUในป8การศึกษาตVอไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

แบบแสดงประมาณการคVาใชUจVาย 

หน"วยงาน   งานระดับช้ัน  ฝRาย       กิจการนักเรียน    

 

ลำดับ

ที่ 
รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอ

หนVวย 

จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 จัดทำเอกสาร

ดำเนินงาน 

    500   

2 กิจกรรมประชุม

ผูUปกครองนักเรียน 

    9,000   

3 กิจกรรมปfจฉิมนิเทศ  

ช้ันประถมศึกษาป8ที่ 

6 

    20,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สองหมื่นเกUาพันหUารUอยบาทถUวน) 29,500   

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 29,500 บาท    งบจัดหา         บาท 

 

 ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

 

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

                  ( นางสาวชวัลกร  เม็ดฝ�าย)                                  (นางจรรยมณพน6  เชนประโคน)                                

                          งานระดับช้ัน                                หัวหนUาฝäายกจิการนักเรียน 

   

                         อนุมัติ        อนุมัติ   

  

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

              (ซิสเตอร6บญุสม  ป_ûนสุวรรณ)           (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                     ผูUอำนวยการ                             ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 
 

 

ลำดับท่ี   4      หน"วยงาน  กิจกรรมพัฒนาผูUเรียน  ฝRาย  กิจการนักเรียน ................................................. 

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี 2 ยุทธศาสตรLข`อท่ี     3,4     เปkาหมายข`อท่ี   1............... 

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  3 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี               3.1-3.2 ....... 

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานท่ี  10 ตัวบ"งชี้   10.1      ..................... 

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี ่: มาตรฐานท่ี    3 ตัวบ"งชี้ท่ี 3.1-3.2  ..................... 

 

จุดประสงคL/เปkาหมาย 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

(PDCA) 

ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน/

เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL 

1.เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมที่

สVงเสริมกจิกรรมพัฒนาผูUเรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช255 

(ฉบับปรบัปรุง2560)ไดUแกVกิจกรรม

ลูกเสือ-เนตรนารี กจิกรรมชมรม/

กิจกรรมแนะแนว 

2. เพื่อจัดกจิกรรมสVงเสริมกิจกรรม

พัฒนาผูUเรียนนอกเหนือจาก

หลักสูตร 

เปkาหมายเชิงปริมาณ  

1.นักเรียนช้ันประถมศึกษาป8ที่ 1-6 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ 

1. มีการจัดครูเขUาสอนลูกเสือ-

เนตรนารีตามสายช้ัน 

ขั้นเตรียม (P : PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝäาย

กิจกรรมพัฒนาผูUเรียนเพือ่วางแผน

ดำเนินงาน 

2. เตรียมจัดกิจกรรมสVงเสริม

พัฒนาผูUเรียนตามหลักสูตร

แกนกลางพุทธศักราช 2551(ฉบับ

ปรับปรงุ2560) 

3.เตรียมจัดกจิกรรมสVงเสริมพฒันา

ผูUเรียนเพิม่เติมนอกเหนือจาก

หลักสูตร 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1.ดำเนินการจัดกิจกรรมสVงเสริม

พัฒนาผูUเรียนตามหลักสูตรกจิกรรม

ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 2. ประชุมแตVงต้ังคณะกรรมการผูU

 

20 ม.ีค.63 

 

 

31 ม.ีค. 63 

 

 

 

18 พ.ค. 63 

 

 

 

18 พ.ค.63 
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จุดประสงคL/เปkาหมาย 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

(PDCA) 

ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน/

เดือน/ปD) 

2. มีการกำกบัติดตามการจัดการ

เรียนการสอนของคร ู

3. มีการจัดกิจกรรมชมรมที่ตรง

ตามความสนใจ ความถนัดของ

ผูUเรียน 

4. มีการจัดกิจกรรมใหUนักเรียน

ไดUรับประการณ6ตรงจากแหลVง

เรียนรูUที่อยูVภายนอกและเรียนรูU

เพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำกับประจำกลุVม/กองลกูเสือ-

เนตรนาร ี

3. ดำเนินจัดการเรียนการสอนตาม

เน้ือหาหลกัสูตรลกูเสือ-เนตรนารี

ตามสายช้ัน 

4. กำกับติดตามและประเมินผล

การจัดกจิกรรมเพือ่นำผลการจัด

กิจกรรมมาพฒันา/ปรบัปรุงแกUไข

ครั้งตVอไป 

5. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

ใหUกับงานวัดผลและทะเบียนฝäาย

วิชาการ 

กิจกรรมชมรม 

1. มอบหมายใหUครผููUรบัผิดชอบ

ดำเนินการ 

2. ประชุมคณะกรรมการกจิกรรม

ชมรม 

3. แตVงต้ังคณะกรรมชมรม 

4. ประชุมช้ีแจงครูทีเ่กี่ยวขUองกบั

กิจกรรมชมรม 

5. ประสานงานกบัฝäายวิชาการ 

งานจัดการเรียนรูU เพือ่ดำเนินการ

จัดกิจกรรม 

6. ดำเนินการจัดกิจกรรม 

 

20 พ.ค. 63 

 

 

21 พ.ค.63 

ตลอดป8การศึกษา 

 

 

3-4 ต.ค.63 

 

3-4 ต.ค.63 

 

 

 

 

11 พ.ค.63 

 

13 พ.ค.63 

 

13 พ.ค.63 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงคL/เปkาหมาย 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

(PDCA) 

ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน/

เดือน/ปD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

  1. ผูUเรียนรUอยละ 90 มีความรูU

และทักษะในกจิกรรมลกูเสือ-เนตร

นารีตามหลักสูตรกำหนด 

  2. ผูUเรียนรUอยละ 90 เลือก

กิจกรรมไดUตรงตามความสนใจ 

ความถนัดและตรงตามศักยภาพ

7. กำกบัติดตาม/ประเมินผลการ

จัดกิจกรรมเพื่อนำผลมาพฒันา

และปรับปรงุแกUไขในครั้งตVอไป 

กิจกรรมแนะแนว 

1. มอบหมายใหUครผููUรบัผดิชอบ

ดำเนิน 

2. ประชุมคณะกรรมการกจิกรรม

แนะแนว 

3. แตVงต้ังคณะกรรมแนะแนวระดับ

สายช้ัน 

4. ประชุมช้ีแจงครูผูUสอนที่

เกี่ยวขUองกบักิจกรรมแนะแนว 

5. รวบรวมผลการดำเนินงาน

กิจกรรมแนะแนว 

6. กำกบัติดตามผลการดำเนินงาน

กิจกรรมแนะแนวกับครผููUสอน 

7. สรุปรายงานผลใหUงานวัดผล

ประเมินผล/วิชาการ 

จัดทำโครงการทัศนศึกษา 

1. มอบหมายใหUครผููUรบัผิดชอบ

ดำเนินการ 

2. แตVงต้ังคณะกรรม 

3. ประชุมคณะกรรมการโครงการ

13 พ.ค.63 

20 พ.ค. 63 

 

13 พ.ค. 63 

 

25 ส.ค. 63 

 

ตลอดป8การศึกษา 

23 ก. ย. 63 

 

1 ม.ีค. 64 

 

 

11 พ.ค. 63 

 

 

18 พ.ค. 63 

 

18พ.ค. 63 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

จุดประสงคL/เปkาหมาย 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

(PDCA) 

ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน/

เดือน/ปD) 

ของตนเอง 

  3. ผูUเรียนรUอยละ 90 นำความรูU

และประสบการณ6ที่ไดUรบัไปใชUใน

การศึกษาและดำดงชีวิตไดUอยVาง

เหมาะสม 

ทัศนศึกษา 

4.จัดทำเอกสารทีเ่กี่ยวขUองกบั

โครงการทัศนศึกษา 

5. ดำเนินการโครงการทัศนศึกษา

จัดทำโครงการเข`าค"ายพักแรม

ลูกเสือ-เนตรนารี 

1.แตVงต้ังคณะกรรมการเขUาคVายพัก

แรมลกูเสือ-เนตรนาร ี

2.ประชุมคณะกรรมการโครงการ

เขUาคVายพักแรม 

3.ดำเนินงานการเขUาคVายพักแรม

ลูกเสือ-เนตรนาร ี

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/

ประเมินผล (C :CHECK) 

1.ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน

ตามแผน 

2.แบบประเมินกจิกรรมการเขUา

คVายลูกเสือ – เนตรนาร ี

3. แบบประเมินความพึงพอใจ

กิจกรรมและคVายลูกเสือ 

 

18พ.ค. 63 

 

23ก.ย. 63 

 

2ม.ีค.  64 

 

10 ม.ีค.64 

 

 

11พ.ค.63 

 

2ก.ย.63 

2ก.ย.63 

10ก.ย.63 

 

15ก.ย.63 
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จุดประสงคL/เปkาหมาย 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

(PDCA) 

ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน/

เดือน/ปD) 

5พ.ย.63 

 

5พ.ย.63 

 

3-4 ธ.ค.63 

5. เครือ่งมอืการติดตาม/

ประเมินผลแบบประเมินการจัด

กิจกรรม 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/

พัฒนา (A : ACT) 

1. สรุปแบบประเมินผลการจัด

กิจกรรมลูกเสอื-เนตรนาร ี

2. สรุปแบบประเมินผลการจัด

กิจกรรมชมรม 

3. สรุปแบบประเมินกจิกรรมทัศน

ศึกษา 

4. สรุปรายงานการจัดกิจกรรม

ทัศนศึกษา 

5. สรุปรายงานแบบประเมินการ

จัดกิจกรรมเขUาคVายลูกเสือ-เนตร

นารี 

 

 

20 ธ.ค. 63 

 

10 ม.ีค. 64 

 

30 ก.ย. 63 

 

30 ก.ย. 63 

 

20 ธ.ค. 63 
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แบบแสดงบประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน"วยงาน   กิจกรรมพฒันาผูUเรียน  ฝRาย  กิจการนักเรียน  

ลำดับที ่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาตVอ

หนVวย 

จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต. 

1 สถาปนาลกูเสือ สำรองดำเนินการ    1,000  

    2  กิจกรรมเดินทางไกล

เขUาคVายพักแรม

ลูกเสือสำรอง  

ช้ัน ป.1-ป. 3 

 

      สำรองดำเนินการ 

    

13,200 

 

    3 กิจกรรมเขUาคVายพัก

แรมลกูเสือสามัญ 

ช้ัน ป.4-ป.6 

 

       สำรองดำเดินการ 

   30,000  

    4 ทัศนศึกษา         สำรองดำเนินการ       

70,000 

 

รวมประมาณการคVาใชUจVาย            ( หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นสีพ่ันบาทถUวน)                                                          114,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 114,000 บาท    งบจัดหา         บาท 

         ผูUเสนอ                                                                ผูUพิจารณา 

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

                     (นายเดชชาติ   เม็ดฝ�าย)                                          (นางจรรยมณพน6  เชนประโคน) 

                 งานกิจกรรมพฒันาผูUเรียน                                     หัวหนUาฝäายกจิการนักเรียน 

 อนุมัติ       อนุมัติ  

  

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาทหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                               ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

        

ลำดับท่ี 5  หน"วยงาน งานกีฬา ฝRายกจิการนักเรยีน.......................................................................................... 

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2 ยุทธศาสตรLข`อท่ี     2 เปkาหมายข`อท่ี   9................ 

สนองแผนพัฒนาฝRาย : พันธกิจข`อท่ี 8 9 ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2 เปkาหมายข`อท่ี    8 ....... 

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2         ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี     2.2        ..................... 

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ"งชี้      8.4   ....... 

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี   ตัวบ"งชี้ท่ี            ....... 

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL  

1. เพือ่สVงเสรมิดUานกีฬา

ประเภทตVางๆแกVนักเรียน 

(กีฬาสี) 

2. เพือ่สVงเสรมิดUานกีฬา

แกVบุคลากรภายใน

โรงเรียน 

3. เพือ่จัดเตรียมนักกีฬา

ประเภทตVางๆตามที่

หนVวยงานประสานมา 

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

- ผูUเรียนระดับช้ัน ป.1- ป.

6 

- ครูและบุคลากรใน

โรงเรียน 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

1. ผูUเรียนไดUใชU

ความสามารถในดUานกีฬา

ประเภทตVางๆ 

2. ครมูีสVวนรVวมในการ

ขั้นวางแผน (P : PLAN)  

1. ประชุมคณะกรรมการงานกีฬาเพื่อ  

   1.1 เตรียมจัดกจิกรรมสVงเสรมิดUานกีฬาประเภทตVาง ๆ  

แกVนักเรียน 

   1.2 เตรียมจัดกจิกรรมสVงเสรมิดUานกีฬาแกVบุคลากร 

ภายในโรงเรียน 

   1.3 เตรียมประสานการจัดเตรียมนักกีฬาประเภทตVาง ๆ  

ตามที่หนVวยงานทีป่ระสานมา 

ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ ภาระงานร"วม /  

โครงการ) (D: DO) 

1. จัดกิจกรรมสVงเสรมิดUานกีฬาประเภทตVาง ๆ แกVนักเรียน  

   1.1 โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน  

      1.1.1 ประชุมฝäายกจิการ  

นักเรียนเพื่อวVางแผนกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน  

      1.1.2 แตVงต้ังคณะกรรมการทีร่ับผิดชอบนาเสนอเพื่อ

ขออนุมัติจากผูUอำนวยการ 

      1.1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาสีภายใน

โรงเรียน เพือ่ 

      1.1.4 ดำเนินการจัดแบVงสีตามที่กำหนดตามความ

เหมาะสม 

 

2 ต.ค. 63 

 

 

 

 

 

 

 

2 ต.ค.63 

6 ต.ค.63 

 

 

7 ต.ค.63 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

แขVงขันกีฬา 

3. ไดUคัดเลือกผูUเรียนเพื่อ

เปÉนนักกีฬาประเภทตVางๆ

ตามที่หนVวยงานประสาน

มา 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :   

- นักเรียนรUอยละ 90 เขUา

รVวมกิจกรรม 

- ครูและบุคลากรรUอยละ 

90 เขUารVวมกจิกรรม 

เคร่ืองมือการติดตาม/

ประเมินผล 

- แบบบกัทึกการเขUารVวม

กิจกรรมกีฬาส ี

- แบบบันทึกการเขUารVวม

กิจกรรมของครูและ

บุคลากร 

       1.1.5 กำหนดตารางการแขVงขัน 

       1.1.6 จัดทำตารางการฝ¶กซUอม 

       1.1.7 ดำเนินการแขVงขันตามตารางการแขVงขัน 

       1.1.8 สรุปรายงานผลการดำเนินงานการแขVงขัน 

      1.1.9 ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดาเนิน 

กจิกรรม ความพึงพอใจ 

2. จัดกิจกรรมสVงเสรมิดUานกีฬาแกVบุคลากรภายในโรงเรียน  

   2.1 กิจกรรมกีฬาสีมารียLสมัพันธL 

      2.1.1ประชุมฝäาย  

กิจการนักเรียนรVวมกับฝäายบุคลากรและกลุVมสาระสุข ศึกษา

พลศึกษา 

      2.1.2 แตVงต้ังคณะกรรมการนำเสนอเพื่อขออนุมัติกับ 

ผูUอำนวยการ 

      2.13 จัดประชุมคณะกรรมการฝäายจัดการแขVงขัน  

      2.1.4 กำหนดตารางการแขVงขันกีฬาสีมารีย6สมัพันธ6 

      2.1.5 ดำเนินการแขVงขันตามกำหนดดังน้ี  

      - ภาคเชUา จัดแขVงกีฬาพื้นบUาน  

      - ภาคบVาย จัดแขVงขันกีฬาสากล พิธีป_ดมอบถUวยรางวัล  

      2.1.5 สรปุรายงานผลการดำเนินงาน 

      2.1.6 ประเมินผลสรุปรายงานผลการดำเนินกจิกรรม 

ความพึงพอใจ เพือ่นามาปรับปรงุแกUไขในการดาเนิน

กิจกรรมครั้งตVอไป  

3.  ประสานการจัดเตรียมนักกีฬาประเภทตVาง ๆ ตามที่

หนVวยงานที่ประสานมา  

   3.1 กิจกรรมกีฬาวันครู  

      3.1.1 ประชุมบุคลากรในฝäายกิจการนักเรียนรVวมกบั 

ฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร และกลุVมสาระ 

สุขศึกษาและพลศึกษา  

      3.1.2 นำเสนอผูUอำนวยการเพือ่ขออนุมัติเขUารVวมการ 

แขVงขัน 

9-13 พ.ย. 63 

17-18 ธ.ค.63 

4 ม.ค.63 

 

 

4 พ.ย.63 

 

6 พ.ย.63 

9 พ.ย.63 

 

24 ธ.ค.63 

 

4 ม.ค. 64 

 

 

 

 

ธ.ค. 63 

 

ธ.ค. 63 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

      3.1.3 แตVงต้ังบุคลากรเพื่อรับผิดชอบในกีฬาประเภท

ตVางๆ   

      3.1.4 คัดเลือกนักกีฬาตามความถนัดในกีฬาประเภท 

ตVาง ๆ พรUอมแตVงต้ังหัวหนUาทีมกีฬาประเภทน้ัน  

     3.1.5 ดำเนินการฝ¶กซUอมเพื่อเตรียมความพรUอมในการ 

แขVงขันทั้งนักกีฬาและกองเชียร6  

    3.1.6 ดำเนินการแขVงขันตามตารางแขVงขัน 

    3.1.7 สรปุรายงานผลการแขVงขัน  

    3.1.8 ประเมินผลสรปุผลการดาเนินงาน ความพึงพอใจ 

เพื่อนามาพฒันา และปรบัปรุงแกUไขในครั้งตVอไป 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน 

2. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน 

3. รายงานผลการดาเนินงาน 

ขั้นปรับปรุงแก̀ไข(A : ACT) 

1. นำขUอเสนอแนะมาปรบัปรุงแกUไขและพัฒนางานตVอไป 

ธ.ค. 64 

ม.ค. 64 

 

ธ.ค.63 - ม.ค. 64 

ม.ค. 64 

 

 

ม.ค. 64 

ม.ค. 64 

 

ก.พ. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน"วยงาน  งานกีฬา  ฝRาย   กิจการนักเรียน    

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะ

เฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาตVอ

หนVวย 

จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กีฬาสีมารี 

เกมส6 ครั้ง

ที่ 20 

-    40,000 -  

2 กีฬาส ี

มารีย6

สัมพันธ6

ครั้งที่ 1  

-    10,000 -  

3 กีฬาวันคร ู -    10,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (เจ็ดหมื่นบาทถUวน  )   60,000 - 

  

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 60,000 บาท    งบจัดหา         บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 

 

                 (นางสาวกัลยา  โสมกระโทก)                                     (นางจรรยมณพน6  เชนประโคน)                                

                         งานกีฬา                                หัวหนUาฝäายกิจการนักเรียน 

                       

อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

ลำดับท่ี   6    หน"วยงาน  งานสัมพันธ6ชุมชน     ฝRาย  กิจการนักเรียน     ................................ใ...............            

สนองแผนพัฒนาฝRาย : พันธกิจข`อท่ี 4ยุทธศาสตรLข`อท่ี   5     เปkาหมายข`อท่ี 144      …   

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2          ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี   13.1 -13.2………….     

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  13 ตัวบ"งชี้     13.1  13.2  …………………………… 

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้ท่ี           3 .... 

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL  

1. เพือ่ติดตVอประสานความ 

รVวมมือกบับุคคล/หนVวยงาน/องค6กร 

ทั้งภายในและภายนอกในระดับ

โรงเรียนในการจัดกิจกรรมตVางๆ

ภายในโรงเรียน 

2.เพื่อประสานงาน ความรVวมมือกับ

บุคคล/ หนVวยงาน/องค6กร ทั้ง 

ภายในและภายนอกใน ระดับ

โรงเรียนทัง้ภาครัฐ และเอกชน 

3.เพื่อจดักิจกรรมที่ สVงเสรมิความ

รVวมมือกบั บุคคล/ หนVวยงาน/

องค6กร/ ชุมชน ภายในและภายนอก

ในทั้งภาครัฐและเอกชน 

(ตามโอกาสและความเหมาะสม) 

  

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

1. บุคลากรในโรงเรียนมารีพทิักษ6 

2. บุคลากรนอกโรงเรียนมารีพิทกัษ6 

 

ขั้นวางแผน(P : PLAN) 

1. ประชุมบุคลากรฝäายกจิการ

นักเรียนและเพื่อช้ีแจงภาระงาน

มอบหมายหนUาที่ความรับผิดชอบ 

สัมพันธ6ชุมชนเตรียมกจิกรรม ดังน้ี 

   1.1เตรียมติดตVอประสาน 

ความรVวมมือกบับุคคล/หนVวยงาน/

องค6กร 

   1.2 เตรียมประสานความรVวมมือ 

กับบุคคล/หนVวยงาน/องค6กร ทัง้ 

ภาครัฐและเอกชน 

   1.3 เตรียมจัดกจิกรรมทีส่Vงเสริม 

ความรVวมมือกบับุคคล/หนVวยงาน 

องค6กร/ชุมชน ภายในและภายนอก 

ทั้งภาครัฐและเอกชน (ตามโอกาส) 

กิจกรรม/ข้ึนตอนดำเนินงาน 

เตรียมแตVงต้ังตัวแทนจากแตVละงาน

ของแตVละฝäาย 

  1.4 เตรียมจัดกิจกรรมทีส่Vงเสริม 

ความรVวมมือกบับุคคล/หนVวยงาน 

 

31 ม.ีค. 63 

 

 

 

27 พ.ค. 63 

 

 

 

 

 

20 เม.ย. 63 

 

 

 

 

 

 

27 เม.ย. 63 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

1.นักเรียนรูUจกัขนบธรรมเนียม 

ประเพณีไทย รVวมอนุรักษ6ประเพณี

ไทยและปฏิบัติตนไดUถูกตUอง 

2.นักเรียนรูUจกัการแบVงปfนการใหU 

การ 

ปฏิบัติใหUเกิดประแกVตนเองและ

สVวนรวม  

3.นักเรียนปฏิบัติงานอยVางเปÉนระบบ 

มีความรักและสามัคคีเสียสละในการ  

ปฏิบัติงานตามหนUาที่อยVางเปÉนระบบ

และถูกตUอง 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

- นักเรียนโรงเรียนมารพีิทักษ6 รVวม

กจิกรรม 

งานสัมพันธ6ชุมชนทัง้ในและภายนอก

โรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

1. รUอยละ 90 ผูUมสีVวนเกี่ยวขUองพงึ

พอใจในการบรกิารขUอมูล

ประชาสมัพันธ6 ทั้งภายในในและ

นอกโรงเรียน 

2. รUอยละ 90 มีการเผยแพรVขUอมลู

ขVาวสารของโรงเรียนผVานชVองทาง 

ตVาง ๆ อยVางมีประสิทธิภาพและเปÉน

ปfจจุบัน 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจการ

บริการขUอมลูประชาสัมพันธ6ผVาน

ชVองทางตVาง ๆ 

องค6กร/ชุมชน ภายในและภายนอก 

ทั้งภาครัฐและเอกชน (ตามโอกาส) 

 

 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1.วางแผนรVวมกบัหัวหนUางานสมัพันธ6

ชุมชน ในการกำหนดแผนงานฝäาย

กิจการนักเรียน  

2. แตVงต้ังตัวแทนจากแตVละงานของ

แตVละฝäาย 

3. ใหUการบริการขUอมลูงานสมัพันธ6

ชุมชนแกVบุคลากรในและนอก

โรงเรียน 

4. ดำเนินงานการจัดกิจกรรมตาม

ปฏิทินงาน ดังน้ี 

4.1 กิจกรรมวันคริสตLมาส 

   4.1.1 แตVงต้ังคณะกรรมการ

ดำเนินงานกจิกรรมวันเพื่อขออนุมัติ

จากผูUอำนวยการ 

   4.1.2 ประสานความรVวมมือกบั

บุคคล/หนVวยงาน/องค6กร ทัง้ภาครัฐ

และเอกชน 

   4.1.3  ประชุมคณะกรรมกา

ดำเนินงานกจิกรรมวันครสิต6มาสเพือ่

วางแผนการดำเนินงาน ดังน้ี 

   4.1.4 ครูและนักเรียนรVวมกิจกรรม

ตามฐานตVางๆ 

   4.1.5 กำกับติดตามและ

ประเมินผล การจัดกจิกรรม เพื่อนา

ผลการจัดกิจกรรมมาพฒันาและ

 

 

 

 

 

 

31 มี.ค 63..- 30 ก.ย. 63 

 

 

31 มี.ค. 63 – 30 เม.ย. 63 

 

1 พ.ค. – 30 พ.ค. 63 

 

 

 

 

1 ต.ค. 63 

 

 

16  ต.ค. 63 

 

 

14 ธ.ค. 63 

 

 

25 ธ.ค. 63 

 

30 ธ.ค. 63 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

ปรับปรงุแกUไขในครั้งตVอไป 

4.2 กิจกรรมวันสงกรานตL 

   4.2.1. แตVงต้ังคณะกรรมการ

ดำเนินงานกจิกรรมวันสงกรานต6เพื่อ

ขออนุมัติจากผูUอานวยการ 

   4.2.2 ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินงานกจิกรรมวันสงกรานต6เพื่อ

วางแผนการดาเนินงาน ดังน้ี 

   - ครูและนักเรียนแตVละระดับช้ัน

จัดบอร6ดวันสงกรานต6 

   - ครูและนักเรียนแตVงกายผUาไทย

ลายดอก 

   - ครูและนักเรียนแตVละระดับช้ัน

รVวมกิจกรรมประเพณีสงกรานต6 

   4.2.3 การกบัติดตามและ

ประเมินผล การจัดกจิกรรม เพื่อนำ

ผลการจัดกิจกรรมมาพฒันาและ

ปรับปรงุแกUไขในครั้งตVอไป 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล    

(C : CHECK) 

1. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน

ตามแผนของฝäายกิจการนักเรียน 

2. ปรับปรงุ แกUไข การดำเนิน งาน

ตามแผนปฏิบัติงานสมัพันธ6ชุมชน 

3. ทบทวน/แกUไข ปรับปรงุ เครื่องมือ 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 

    (A : ACT) 

1. สรุปผล การจัดกิจกรรม 

คริสต6มาส 

2. นำผลการประเมินวางแผนเพือ่ 

ปรับปรงุและพัฒนาใหUมีการศึกษา

 

1 เม.ย. 64 

 

 

5 เม.ย. 64 

 

 

6 เม.ย. 64 

 

12 เม.ย. 64 

 

 

12 เม.ย. 64 

 

23 เม.ย. 64 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

ตVอไป 

3. กำกับ ติดตามประเมินผลดำเนิน

กิจกรรม 

4. สรุป รวบรวมขUอมลูและ 

รายงานผลการดำเนินงานตVอผูUแทน 

ผูUรบัใบอนุญาต ผูUอำนวยการ 

ผูUจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน"วยงาน   งานสัมพันธ6ชุมชน    ฝRาย  กิจการนักเรียน     

 ที่ รายการ 

ขUอกำหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 ประเพณีสงกรานต6 - - - - 3,000 - - 

2 วันคริสต6มาส - - - - 80,00 - - 

รวมประมาณการคVาใชUจVาย    (  แปดหมื่นสามพันบาทถUวน  ) 83,000 - 

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 83,000 บาท    งบจัดหา         บาท 

 

 

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

                     (นางสาววรารัตน6  เสาวพันธ6)                                   (นางจรรยมณพน6  เชนประโคน) 

                         งานสัมพันธ6ชุมชน                                           หัวหนUาฝäายกจิการนักเรียน 

   

 

อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

ลำดับท่ี 7  หน"วยงาน งานแนะแนว        ฝRาย      ....      กิจการนักเรียน...................................................... 

สนองแผนพัฒนาฝRาย : พันธกิจข`อท่ี 1 ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2 เปkาหมายข`อท่ี    2 ....... 

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  1         ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี     1.2        ..................... 

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ"งชี้      1.1-1.8   .......  

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ"งชี้ท่ี        1.1. 1.2    ....... 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL  

1. เพื่อใหUบริการรวบรวมขUอมลู 

2. เพื่อใหUบริการสารสนเทศ 

3. เพื่อใหUบริการใหUคำปรึกษา 

4. เพือ่ใหUบริการติดตามผลและ

ประเมินผล 

  

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

1. นักเรียนทกุคนไดUรับการดูแล

ชVวยเหลือและพฒันาดUานสุขภาพ 

สุขภาพจิต สภาพแวดลUอมทางสังคม 

 2.  นักเรียนทุกคนไดUรับ สVงเสรมิ

พัฒนาป�องกัน แกUไขปfญหาทั้งดUานการ 

เรียนรูUและความสามารถ พิเศษ  

 3.  นักเรียนรUอยละ 80 ไดU รูUจักตนเอง 

สามารถ ปรับตัวมทีักษะทางดUาน 

สังคมและอยูVในสังคมไดU อยVางมี

ความสุข  

4.  นักเรียนมีความพึง พอใจในการเขUา

รVวม โครงการรUอยละ 75 ข้ึน ไป 

ขั้นวางแผน(P : PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการงานกิจการ

นักเรียนดังตVอไปน้ี 

   1.1 เตรียมวางแผนรVวมกับหัวหนUา

งานกิจการนักเรียน ในการกำหนด

แผนงานบริหารฝäายกิจการนักเรียน 

   1.2 เตรียมใหUบริการรวบรวมขUอมลู

นักเรียน(รายบุคคล) 

   1.3 เตรียมใหUบริการสารสนเทศ 

   1.4  เตรียมใหUบริการใหUคำปรึกษา 

   1.5  เตรียมใหUบริการจัดวางตัว

บุคคล(การคัดกรองนักเรียน) 

   1.6 เตรียมใหUบริการติดตามผลและ

การประเมิน 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. ใหUบริการรวบรวมขUอมลู  

   1.1 ประชุมคณะกรรมฝäายกิจการ 

นักเรียนวางแผนรVวมกับคณะกรรมการ

ระบบ ดูแลชVวยเหลือนักเรียน 

   1.2 แตVงต้ังคณะกรรมการระบบดูแล 

 

31 มี.ค. 63 

 

31 มี.ค. 63 

 

 

 

31 มี.ค. 63 

 

17 ก.พ. 64 

 

20 เม.ย. 64 

 

20 เม.ย. 64 

 

27 เม.ย. 64 

 

 

 

6-10 พ.ค. 63 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

 

 

 

 

 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

1. นักเรียนทกุคนไดUรับ การสVงเสริม

พัฒนาดูแล ชVวยเหลืออยVางม ี

ประสิทธิภาพ  

2.  นักเรียนมีคุณภาพตาม มาตรฐาน 

การศึกษาเปÉน คนดีคนเกVงและ 

สามารถ อยูVในสงัคมอยVางม ีความสุข  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :   

1.รUอยละของนักเรียนที่ ไดUรบัการดูแล 

ชVวยเหลือ และพัฒนาดUานสุขภาพ  

กาย สุขภาพจิตและ สภาพแวดลUอม

ทางสงัคม อยVางทั่วถึงรUอยละ 100  

2. รUอยละของนักเรียน ไดUรับการ

สVงเสริมพฒันา ป�องกันแกUไขปfญหาทั้ง 

ดUานการเรียนรูUและ ความสามารถ

พิเศษ รUอย ละ 100  

3. รUอยละของนักเรียนไดU รูUจกัตนเอง 

สามารถ ปรับตัวมทีักษะทางดUาน 

สังคมและอยูVในสังคมไดU อยVางมี

ความสุข รUอยละ 80  

4. รUอยละของผูUมีสVวน เกี่ยวขUองมี

ความพึงพอใจ ในการดำเนินโครงการ 

รUอยละ 75 

 

ชVวยเหลือนักเรียน เรื่องตVางๆ ดังน้ี 

    – ระเบียบวินัย 

    - ติด 0 

    - ดUานการเรียน เกVง – อVอน  

    - สVงเสรมิสุขภาพและกีฬา 

    - สVงเสรมิดUานศิลปะ รUองเพลง 

ดนตร ี

    - ดUานทุนการศึกษา  

    - ดUานอาชีพ/เรียนตVอ 

 - นักเรียนพเิศษตามลักษณะของคน

พิการ ทางการศึกษา พ.ศ. 2552  และ

อื่นๆ  

   1.3 จัดเก็บขUอมลูประวัติ สVวนตัวของ

นักเรียน ลงในระเบียนสะสม  

(ปพ.8)(ฝäายวิชาการ) 

   1.4 จัดเก็บขUอมลูประวัตินักเรียนเขUา

ใหมV (ฝäายธุรการ,ฝäายวิชาการ) 

   1.5 การสรUางรวบรวมแบบสอบถาม

และ แบบทดสอบ เชVน แบบประเมิน

จุดแข็ง จุดอVอน แบบประเมิน

พฤติกรรมเด็ก (SDQ : Strength and 

Difficulties Questionnaire) มี 5 

กลุVม 

     1. ดUานอารมณ6  

     2. เด็กอยูVไมVน่ิง  

     3. ดUานความประพฤติ  

     4. ดUานความสัมพันธ6กบัเพื่อน  

     5. สมัพันธภาพทางสังคม 

   1.6 อบรมใหUความรูUพื้นฐานแกV 

คณะกรรมการระบบดูแลชVวยเหลอื

 

 

 

6 พ.ค. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 พ.ค. 63 

 

 

20 พ.ค. 63 

 

20 ม.ิย. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

เคร่ืองมือการติดตาม :  

1. แบบประเมินความพึง พอใจการ

ใหUบรกิารแนะแนว 

นักเรียน  

   1.7 การเย่ียมบUานและการติดตVอ

ผูUปกครอง เพื่อใหUครูไดUเห็นสภาพจริง

ของสภาพแวดลUอม และสภาพความ

เปÉนอยูVทางครอบครัวของ นักเรียน  

   1.8 การทางสถิติและวิเคราะห6ขUอมลู

ของ นักเรียนเชVนความพึงพอใจในการ

ไปศึกษาตVอใน สถานศึกษาตVาง ๆ หรือ

อาชีพที่นVาสนใจเปÉนตUน  

 

2. ใหUบริการสารสนเทศ เปÉนการใหU

ขUอมูล ขVาวสาร  

   2.1 ขUอมูลดUานการศึกษาตVอและ

อาชีพ (ผVานเว็บไซต6โรงเรียน) 

   2.2 จัดทำป�ายสนเทศการศึกษาตVอ

และอาชีพ 

   2.3 จัดศึกษานอกสถานที่ เพื่อเปÉน 

แนวทางในการดำรงชีวิตของนักเรียน   

   2.4 จัดนิทรรศการแนะแนว

การศึกษา และอาชีพ  

   2.5 เชิญวิทยากรมาบรรยายเพื่อใหU 

ความรูUเกี่ยวกับการศึกษาตVอและอาชีพ     

   2.6 จัดทำจุลสาร แนะการศึกษา

และ อาชีพ 

3. ใหUบริการใหUคำปรึกษา  

   3.1 ใหUคำปรึกษาเปÉนรายบุคคลและ 

รายกลุVมเกี่ยวกบัปfญหาตVาง ๆ ของ

นักเรียน เชVน ปfญหาดUานการเรียน 

ปfญหาการคบเพื่อนและ ปfญหาทาง

ครอบครัว เปÉนตUน  

 

 

20 ม.ิย. 63 

 

 

1 ส.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 

 

 

 

 

12 พ.ย. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 พ.ย. 2563 

 

20 พ.ย. 2563 

 

16 ธ.ค. 2563 

 

 

15 ม.ค. 2564 

 

25 ก.พ. 2564 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

   3.2 ใหUคำปรึกษาดูแลนักเรียนกรณี 

พิเศษ เชVนปfญหาครอบครัว ปfญหาขาด 

ทุนการศึกษา เปÉนตUน  

   3.3 สVงนักเรียนที่ประสบปfญหาแตV

ละ กรณีไปยังผูUเช่ียวชาญเฉพาะดUาน 

   3.4 ใหUบริการคำปรกึษาแกV

ผูUปกครอง เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุตร 

– หลาน  

   3.5 ใหUคำปรึกษาเกี่ยวกบัพฤติกรรม 

นักเรียนพเิศษ  

     ลักษณะของคนพิการทาง

การศึกษา พ.ศ. 2552 มี 9 ประเภท  

     1. บุคคลที่มีความบกพรVองทางการ

มองเห็น 

     2. บุคคลที่มีความบกพรVองทางการ

ไดUยิน  

    3. บุคคลที่มีความบกพรVองทาง

สติปfญญา  

    4. บุคคลที่มีความบกพรVองทาง

รVางกาย หรือ การเคลื่อนไหว หรือ

สุขภาพ  

    5. บุคคลที่มีความบกพรVองทางการ

เรียนรูU 6. บุคคลที่มีความบกพรVอง

ทางการพูดและภาษา  

    7. บุคคลที่มีความบกพรVองทาง

พฤติกรรม หรอื อารมณ6 

 8. บุคคลทีม่ีความบกพรVองทางออทิ

สติก  

9. บุคคลที่มีความบกพรVองทางพิการ

ซ้ำซUอน (มากกวVา 1 ประเภท) 

 

25 ก.พ. 2564 

 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 2563 

 

 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 2563 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 2563 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 2563 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

4. บรกิารจัดวางตัวบุคคล  

   4.1สำรวจและพิจารณาทุนแกV 

นักเรียน  

   4.2 การสำรวจความสนใจในอาชีพ  

      - ออกแบบสอบถามความสนใจ 

ในอาชีพ  

   4.3 การติดตVอแหลVงงานและจัดหา

งาน  

   4.4 การสVงเสริมความสามารถพเิศษ 

เชVน รUองเพลง เลVนดนตรี เตUน เลVนกีฬา 

เปÉนตUน  

5. ใหUบริการติดตามผล ประเมินผล  

   5.1 ติดตามผลและติดตVอนักเรียนที ่

เรียนจบการศึกษา  

   5.2 ติดตามผลโครงการ / กิจกรรม 

ตVาง ๆ ของงานแนะแนว  

   5.3 ติดตามผลนักเรียนทีม่ารบัคำ 

ปรึกษา  

   5.4 ติดตามผลนักเรียนที่ไดUรบัทุน

แลUว  

   5.5 ติดตามผลพฤติกรรมนักเรียน 

พิเศษและนักเรียนเขUาใหมV  

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล    

(C : CHECK) 

1. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน

ตามแผน  

2. ปรับปรงุแกUไข 

การดำเนินงานตาม แผนงาน 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 

    (A : ACT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 2563 

 

20 ก.พ. 2564 

 

 

 

25 ก.พ. 2564 

 

 

 

 

 

 

20 ม.ีค. 2564 – 31 พ.ค. 

2565 

27 ก.พ. 2564 

 

27 ก.พ. 2564 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

1. สรุปผลการดำเนินงานใหUบรกิาร

รวบรวม ขUอมลู  

 2. สรปุผลการดำเนินใหUบริการ

สารสนเทศ  

 3. สรปุผลการดำเนินงานใหUบริการใหU 

คำปรึกษา  

 4. สรปุผลการดำเนินงานใหUบริการจัด

วางตัวบุคคล  

 5. สรปุผลการดำเนินงานใหUบริการ

ติดตามผล และประเมินผล 

 

 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 2563 

 

 

25 - 26 ก.พ. 2564 

 

27 ก.พ. 2564 

 

28 ม.ีค. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน"วยงาน   งานแนะแนว   ฝRาย  กิจการนักเรียน     

ลำดับ

ที่ 
รายการ 

ขUอกำหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะ

เฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอ

หนVวย 

จำนวน 

หนVวย 

 
จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  
 

บาท ส.ต.  

1 แบบประเมินจุด

แข็ง และจุดอVอน 

(Strengths and 

Difficulties 

Questionnaire: 

SDQ) 

กระดาษ 

A4 

3  900  2,700   

2 ทุนการศึกษา  

“เรียนดีแตV

ยากจน” 

 500  6  3,000  ระดับ 

ช้ันละ 1 คน 

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (  หUาพันเจ็ดรUอยบาทถUวน         )  5,700  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 5,700 บาท    งบจัดหา         บาท 

                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 

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

                         (นางสาวนิตยา  คงเจริญ)                                    (นางจรรยมณพน6  เชนประโคน) 

                            งานแนะแนว                                         หัวหนUาฝäายกจิการนักเรียน  

  

อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจดัการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

        

 

ลำดับท่ี  1   หน"วยงาน   งานบริหารงานฝäายบริหารงานทัว่ไป  ฝRาย     บริหารงานทั่วไป    

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2    ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2   เปkาหมายข`อท่ี  9    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  7 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  7.7               

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  7 ตัวบ"งชี้  7.7                         

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี    2 ตัวบ"งชี้ท่ี      2.2                         

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพือ่วางแผนรVวมกับ

หัวหนUาฝäายบรหิารงาน

ทั่วไปในการกำหนด

แผนงานบริหารฝäาย

บรหิารงานทั่วไป    

2. เพือ่สVงเสรมิ 

สนับสนุนในการพัฒนา 

บุคลากรในฝäายใหUมี

ประสิทธิภาพ      

3. เพือ่รวบรวมและ

สรปุรายงาน การ

ดำเนินงานในฝäาย

บรหิารงานทั่วไป  

ทุกสปัดาห6/ทกุเดือน/ภาค

เรียน/ป8การศึกษา      

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

1. มีการวางแผน

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมวางแผนรVวมกบัหัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป

ในการกำหนดแผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 2. เตรียมรวบรวมและสรุปรายงานการดำเนินงานในฝäาย

บรหิารงานทั่วไป 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. วางแผนรVวมกับหัวหนUาฝäายบริหารงานทั่วไปในการ

กำหนดแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 2. สVงเสรมิ สนับสนุนในการการปฏิบัติตามแผนงาน ฝäาย

บรหิารงานทั่วไป ไดUแกV 

2.1 งานบริหารงานฝäายบริหารงานทั่วไป 

2.2 งานประชาสมัพันธ6 

2.3 งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม 

2.4 งานโภชนาการ 

2.5 งานโสตทัศนูปกรณ6 

2.6 งานสวัสดิภาพและจราจร 

2.7 งานหUองสมุด 

2.8 งานพยาบาล 

 

 1 เม.ย.63 

 

1 เม.ย.63 

 

 

 

27 เม.ย.63 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

รVวมกับหัวหนUาฝäาย

บรหิารงานทั่วไปในการ

กำหนดแผนงานบริหาร

ฝäายบริหารงานทั่วไป   

2. มีการสVงเสรมิ 

สนับสนุนในการพัฒนา 

บุคลากรในฝäายใหUมี

ประสิทธิภาพ    

3. มีการรวบรวมและ

สรปุรายงาน  

การดำเนินงานในฝäาย

บรหิารงานทั่วไป  

ทุกสปัดาห6/ทกุเดือน/ภาค

เรียน/ป8การศึกษา   

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

 1. มีการวางแผน

รVวมกับหัวหนUาฝäาย 

บรหิารงานทั่วไปในการ

กำหนดแผนงานบริหาร

ฝäายบริหารงานทั่วไป

อยVางเปÉนปfจจบุัน 

 2. มีการสVงเสรมิ 

สนับสนุนในการพัฒนา

บุคลากรในฝäายใหUมี

ประสิทธิภาพเปÉนปfจจบุัน 

3. มีการรวบรวมและ

สรปุรายงาน การ 

ดำเนินงานในฝäาย

บรหิารงานทั่วไป ทุก 

2.9 งานยานพาหนะ 

  3. รวบรวมและสรปุรายงานการดำเนินงานในฝäาย

บรหิารงานทั่วไป ทุกสปัดาห6/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ป8

การศึกษา ไดUแกV 

3.1 งานบริหารงานฝäาย 

บรหิารงานทั่วไป 

3.2 งานประชาสมัพันธ6 

3.3 งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม 

3.4 งานโภชนาการ 

3.5 งานโสตทัศนูปกรณ6 

3.6 งานสวัสดิภาพและจราจร 

3.7 งานหUองสมุด 

3.8 งานพยาบาล 

3.9 งานยานพาหนะ 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. รวบรวมขUอมลูการดำเนินงานตามแผนงานฝäาย

บรหิารงานทั่วไปของแตVละงานสVงตVอใหUหัวหนUาฝäาย

บรหิารงานทั่วไป 

2. รวบรวมขUอมลูผลการดำเนินงานตามแผนงานของแตV

ละงานในฝäายบริหารงานทั่วไป สVงตVอใหUฝäายพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากร 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

1. สรุปการดำเนินงานของแตVละงานในฝäายบริหารงาน

ทั่วไป นำเสนอหัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป ผูUแทนผูUรบั

ใบอนุญาต ผูUอำนวยการและผูUจัดการ  ทุกสัปดาห6/ทุก

เดือน/ 

ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

2. สVงสรุปรายงานผลการดำเนินงานของฝäายบริหารงาน

 

15 ต.ค.63 (ท.1) 

15 ม.ีค.64 (ท.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 ต.ค.63 (ท.1) 

22 ม.ีค.64 (ท.2) 

 

28 ต.ค.63 (ท.1) 

30 ม.ีค.64 (ท.2) 

 

 

 

30 ต.ค.63 (ท.1) 

31 ม.ีค.64 (ท.2) 

 

 

30 ต.ค.63 (ท.1) 

31 ม.ีค.64 (ท.2) 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

สัปดาห6/ทุกเดือน/ภาค

เรียน/ป8การศึกษา อยVาง

เปÉนปfจจบุัน 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

 1. ครฝูäายบริหารงาน

ทั่วไป รUอยละ 85 มีการ

วางแผนรVวมกบัหัวหนUา

ฝäายบริหารงานทั่วไปใน

การกำหนดแผนงาน

บรหิารฝäายบริหารงาน

ทั่วไปเปÉนปfจจุบัน อยVาง

ถูกตUองครบถUวน 

2. ครฝูäายบริหารงาน

ทั่วไป รUอยละ 85 มีการ

สVงเสริม สนับสนุนในการ

พัฒนาบุคลากรในฝäายใหU

มปีระสิทธิภาพเปÉน

ปfจจุบัน อยVางถูกตUอง

ครบถUวน 

3. ครฝูäายบริหารงาน

ทั่วไป รUอยละ 85 มีการ

รวบรวมและสรปุรายงาน 

การ ดำเนินงานในฝäาย

บรหิารงานทั่วไป  

ทุกสปัดาห6/ทกุเดือน/ภาค

เรียน/ป8การศึกษา อยVาง

เปÉนปfจจบุัน อยVางถูกตUอง

ครบถUวน 

 

ทั่วไป  ใหUกับงานวิจัยนโยบายและแผน  ฝäายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากร  เพื่อสรปุเปรียบเทียบกบั

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ทุกสปัดาห6/ทกุเดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. รายงานสรุปผลการ

ดำเนินงาน งานบริหาร

ฝäายบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานบริหารงานฝäายบรหิารงานทั่วไป ฝäาย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 เครื่องปริ้น EPSON รุ"น M1100 5,900  1 5,900   

2 คVาแฟ�มเก็บงาน  100  9 900   

3 คVากระดาษ  A4 ควอลิต้ีA4 70 แกรม 120  20 รีม 2,400   

4 คVากระดาษ  A4 ควอลิต้ีA4 80 แกรม 120  20 รีม 2,400   

5 กระดาษโฟโตUA4  250  15 รีม 3,750   

6 คลิ๊ปดำหนีบกระดาษ SDI BINDER CLIP  

SIZE : 32  MM 

25  12  

กลVอง 

300  
 

7 คลิ๊ปดำหนีบกระดาษ SDI BINDER CLIP  

SIZE : 40  MM 

40  5 

กลVอง 

200  
 

8 หมึกเติมEPSON หมึกเติมEPSON 

100 ML 

550/ชุด  4 ชุด 2,200  
 

9 คVาเขUาเลVม สำรองดำเนินการ 30  9 ชุด 270   

10 คลิปลวด คลิปลวด 11/4 น้ิว 30/

กลVอง 

 2 

กลVอง 

60  
 

11 เครื่องเย็บกระดาษ Deli no 038 1,200  1 อัน 1,200   

12 ลูกแม็ก เบอร63.5 35  10 

กลVอง 

350  
 

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หน่ึงหมื่นเกUาพันเกUารUอยสามสบิบาทถUวน )                                                          19,930  

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 19,930 บาท    งบจัดหา     -     บาท 

 

 

                                ผูUเสนอ                                                               ผูUพิจารณา 

 

  

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

               (นางสาวปภัชญา  ประจิตร)                            (นางสาวดวงนภา  โลมปลา) 

           งานบริหารงานฝäาย                                 หัวหนUาฝäายบริหารงานทั่วไป 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

        

 

ลำดับท่ี  2  หน"วยงาน   งานประชาสัมพันธ6  ฝRาย     บริหารงานทั่วไป                         

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    4 เปkาหมายข`อท่ี  12  

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี     ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  13.1                         

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี   2   ตัวบ"งชี้   2.1                        

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี   1 ตัวบ"งชี้ท่ี    1.2                            

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL :  

 1. เพื่อใหUการบริการ

ขUอมูลประชาสมัพันธ6แกV

บุคลากรในและนอก

โรงเรียน 

 2. เพื่อประสานงาน

การจัดทำวารสาร/จลุสาร

โรงเรียนหรือตามนโยบาย

ของผูUอำนวยการโรงเรียน 

 3. เพื่อเผยแพรVขUอมูล

ขVาวสารของโรงเรียนผVาน

ชVองทางตVาง ๆ เชVน 

เว็บไซต6 facebook ทุก

ครั้งที่มกีารจัดโครงการ/

กิจกรรมเสรจ็/ไดUรับ

รางวัลตVาง ๆ ใหUเปÉน

ปfจจุบัน 

  

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

ขั้นวางแผน(P : PLAN) 

    1. ประชุมคณะกรรมการงานประชาสมัพันธ6ดังตVอไปน้ี 

1.1 เตรียมวางแผนรVวมกบัหัวหนUางาน

ประชาสมัพันธ6 ในการกำหนดแผนงานบรหิารฝäายพฒันา

คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

1.2 เตรียมแตVงต้ังตัวแทนจากแตVละงานของแตVละ

ฝäาย 

1.3 เตรยีมประสานงานการจัดทำวารสาร/โบว6ชัวร6

โรงเรียนหรือตามนโยบายของผูUอำนวยการ 

1.4 เตรียมใหUการบริการขUอมลูประชาสัมพันธ6แกV

บุคลากรในและนอกโรงเรียน 

1.5 เตรียมเผยแพรVขUอมูลขVาวสารของโรงเรียนผVาน 

ชVองทางตVาง ๆ 

1.6 เตรียมจัดทำกิจกรรม 

1.6.1 กิจกรรมเย่ียมบUาน 

1.6.2 กิจกรรมครูชวนนUอง พี่ มาเรียน 

1.7 เตรียมจัดทำแบบประเมินสอบถามความพึง

พอใจของผูUใชUบรกิาร 

 

 

1 เม.ย.63 

1 เม.ย.63 

 

 

6 เม.ย.63 

 

27 เม.ย.63 

 

30 เม.ย.63 

 

 30 เม.ย.63 

 

4 พ.ค.63 

 

 

5 พ.ค.63 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

 1. บุคลากรใน

โรงเรียนมารีพทิักษ6 

 2. บุคลากรนอก

โรงเรียนมารีพทิักษ6 

 

 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

 1. มีการบริการขUอมูล

ประชาสมัพันธ6แกV

บุคลากรในและนอก

โรงเรียน 

 2. มีการประสานงาน

การจัดทำวารสาร/จลุสาร

โรงเรียนหรือตามนโยบาย

ของผูUอำนวยการโรงเรียน 

 3. มีการเผยแพรV

ขUอมูลขVาวสารของ

โรงเรียนผVานชVองทางตVาง 

ๆ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

 1. รUอยละ 85 ผูUมสีVวน

เกี่ยวขUองพึงพอใจในการ

บริการขUอมลู

ประชาสมัพันธ6 ทั้งภายใน

ในและนอกโรงเรียน 

 2. รUอยละ 90 มีการ

เผยแพรVขUอมลูขVาวสาร

ของโรงเรียนผVานชVองทาง

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. วางแผนรVวมกับหัวหนUางานประชาสัมพันธ6 ในการ

กำหนดแผนงานฝäายบรหิารงานทั่วไป 

2. แตVงต้ังตัวแทนจากแตVละงานของแตVละฝäาย 

3. ประสานงานการจัดทำวารสาร/โบว6ชัวร6โรงเรียนหรือ

ตามนโยบายของโรงเรียน 

4. ใหUการบริการขUอมลูประชาสัมพันธ6แกVบุคลากรใน

และนอกโรงเรียน 

5. เผยแพรVขUอมูลขVาวสารของโรงเรียนผVานชVองทางตVางๆ 

5.1 เว็บไซต6 Facebook ไลน6กลุVม วิทยุชุมชน 

5.2 ป�ายประชาสมัพันธ6ภายในและภายนอก 

5.3 บอร6ดประชาสัมพันธ6    

6. จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ6 

6.1 กิจกรรมเย่ียมบUาน 

6.2 กิจกรรมครูชวนนUอง พี่ มาเรียน 

7. จัดทำแบบประเมินความพงึพอใจของผูUใชUบริการ 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผนของฝäาย 

 

2. ปรับปรงุ แกUไข การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประชาสมัพันธ6 

3. ทบทวน/แกUไข ปรับปรงุ เครื่องมือ 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

1. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ

ขUอมูลประชาสมัพันธ6 

2. สรุปผลรายงานการบริการขUอมลูประชาสมัพันธ6แกV

หัวหนUาฝäายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

ผูUอำนวยการและผูUจัดการ 

 

6 พ.ค.63 

 

14 พ.ค.63 

14 พ.ค.63 

 

14 พ.ค.63 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

 

 

1-30 ต.ค.63 

 

 

1 ต.ค.63 (ท.1) 

1 ก.พ.64 (ท.2) 

 

12 ต.ค.63 (ท.1) 

8 ก.พ.64 (ท.2) 

12 ต.ค.63 (ท.1) 

8 ก.พ.64 (ท.2) 

12 ต.ค.63 (ท.1) 

8 ก.พ.64 (ท.2) 

 

26 ต.ค.63 (ท.1) 

22 ม.ีค.64 (ท.2) 

30 ต.ค.63 (ท.1) 

31 ม.ีค.64 (ท.2) 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

ตVาง ๆ อยVางมี

ประสิทธิภาพและเปÉน

ปfจจุบัน 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบสอบถามความ

พึงพอใจการบริการขUอมลู

ประชาสมัพันธ6ผVาน

ชVองทางตVาง ๆ 

3. สรุปผลแผนงานประชาสัมพันธ6เพื่อนำมาวางแผนเพื่อ

ปรับปรงุและพัฒนาในการดำเนิน งานตVอไป 

30 ต.ค.63 (ท.1) 

31 ม.ีค.64 (ท.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานประชาสัมพันธ6 (กจิกรรมเย่ียมบUานนักเรียน) ฝäาย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 การดาษ A4  Double A 120  2 รีม 240   

2 คVาน้ำมันการออก

เย่ียมบUานของคร ู

5 บาท/กม. 40  750 30,000  
 

3 คVาเขUาเลVมสรุปผลการ

ดำเนินกิจกรรม  

สำรองดำเนินการ    1,000  
 

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( สามหมื่นหน่ึงพันสองรUอยสีส่ิบบาทถUวน )                                                          31,240  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 31,240 บาท    งบจัดหา     -     บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

 

  

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

                     (นางสาวปภัชญา  ประจิตร)                                       (นางสาวดวงนภา  โลมปลา) 

                 งานประชาสัมพันธ6                                        หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานประชาสัมพันธ6 (กจิกรรมครูชวนนUอง พี่ มาเรยีน) ฝäาย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 การดาษ A4  Double A 120  2 รีม 240   

2 คVาน้ำมัน/เชVารถ สำรองดำเนินการ   3 ครั้ง 10,000   

3 คVาเบี้ยเลี้ยง สำรองดำเนินการ    18,000   

3 คVาเขUาเลVมสรุปผลการ

ดำเนินกิจกรรม  

สำรองดำเนินการ    1,000  
 

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( สองหมื่นเกUาพันสองรUอยสีส่บิบาทถUวน )                                                          29,240  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 29,240 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

 

  

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

                     (นางสาวปภัชญา  ประจิตร)                                       (นางสาวดวงนภา  โลมปลา) 

                  งานประชาสัมพันธ6                                         หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานประชาสัมพันธ6 (ประชาสัมพันธ6รบัสมัครนักเรียน)   ฝäาย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 ป�ายประชาสัมพันธ6

ตลอดป8 

สำรองดำเนินการ    5,000  
 

2 ประชาสมัพันธ6รบั

สมัครนักเรียนทาง

สถานีวิทยุชุมชน 

สำรองดำเนินการ 3,000  5 เดือน 15,000  

 

3 คVาอัดสปอตโฆษณา สำรองดำเนินการ 800  3 3,000   

4 เขUาเลVมสรุปผลการ

ดำเนินโครงการ 

สำรองดำเนินการ    500  
 

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( สองหมื่นสามพันหUารUอยบาทถUวน )                                                          23,500  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 23,500 บาท    งบจัดหา         บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

  

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

                     (นางสาวปภัชญา  ประจิตร)                                       (นางสาวดวงนภา  โลมปลา) 

                  งานประชาสัมพันธ6                                         หัวหนUาฝäายบริหารงานทั่วไป 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

  

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานประชาสัมพันธ6 (วารสารและโบว6ชัวร6)   ฝäาย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ Photo 100 - 120 แกรม 150  2 รีม 500   

2 กระดาษ A4 70 แกรม 120  5 รีม 600   

3 วารสาร ป8ละ 1 ฉบับ สำรองดำเนินการ 100  1,000 100,000   

4 แผVนพับ สำรองดำเนินการ 4  2,000 8,000   

5 คVาน้ำมันรถ สำรองดำเนินการ 1,000   1,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงรUอยบาทถUวน )                                                          110,100  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 110,100 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                     (นางสาวปภัชญา  ประจิตร)                                       (นางสาวดวงนภา  โลมปลา) 

                    งานประชาสมัพันธ6                                        หัวหนUาฝäายบริหารงานทั่วไป 

 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานประชาสัมพันธ6 (ป�ายประชาสัมพันธ6ขVาวสาร)   ฝäาย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A4 สำรองดำเนินการ 120  1 รีม 120   

2 กระดาษ Photo สำรองดำเนินการ    1,000   

3 ป�ายประชาสัมพันธ6

ตลอดป8 

สำรองดำเนินการ    30,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( สามหมื่นหน่ึงพันหน่ึงรUอยย่ีสบิบาทถUวน )                                                          31,120  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 31,120 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                     (นางสาวปภัชญา  ประจิตร)                                       (นางสาวดวงนภา  โลมปลา) 

                  งานประชาสัมพันธ6                                           หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

         

 

ลำดับท่ี  3   หน"วยงาน  งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม  ฝRาย  บรหิารงานทั่วไป     

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  3 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    3 เปkาหมายข`อท่ี  11  

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  11 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  11.1-11.3                                    

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี 11 ตัวบ"งชี้  11.1-11.3                                                                          

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้ท่ี  2.2                              

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL :  

1. เพื่อบริการในการ

ใชUอาคาร สถานที่และ

สิ่งแวดลUอมภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

2. เพื่อซVอมแซม

บำรุงรักษาอาคาร 

สถานที่และสิ่งแวดลUอม 

3. เพื่อใหUบริการระบบ

สาธารณูปโภคตVาง ๆ 

4. เพื่อสำรวจ

ทรัพย6สินและอาคาร 

สถานที่รVวมกับงานจัดซื้อ 

งานพัสดุ ครุภัณฑ6 ฝäาย

ธุรการ การเงิน ในการ

จัดทำทะเบียนทรัพย6สิน

ของโรงเรียนใหUเปÉน

ปfจจุบัน 

 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมหUองเรียนหUองประกอบการตVาง ๆ และสถานที่

ใหUพรUอมใชUงานกVอนเป_ดเรียน 

2. เตรียมใหUบรกิารตามความตUองการแจUงขอใชUบริการ 

3. เตรียมจัดทำตารางการใชUหUองประกอบการและ

อาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม 

4. เตรียมทำแบบบันทึกการใชUหUองประกอบการตVาง ๆ 

5. เตรียมปรับปรงุภูมิทัศน6บริเวณโรงเรียนใหUรVมรื่น

สวยงามเอื้อตVอการจัดการเรียนรูU 

6. เตรียมซVอมแซมบำรงุรกัษาอุปกรณ6และอาคาร 

สถานที่ตามที่ไดUรบัแจUงใหUอยูVในสภาพมั่นคงแข็งแรง

ปลอดภัยพรUอมใชUงาน 

7. เตรียมวางแผนการเพื่อการใหUบรกิารสาธารณูปโภค

ภายในโรงเรียนเชVน ระบบไฟฟ�า น้ำประปาใหUพรUอมใชUงาน 

และเพียงพอตVอความตUองการ 

8. เตรียมจำทำกจิกรรม 

8.1 กิจกรรมหUองน้ำสะอาดสรUางสุข 

8.2 กิจกรรมพฒันาแหลVงเรียนรูUภายในโรงเรียน 

8.3 กิจกรรมขยะเปÉนศูนย6 

 

1 เม.ย.63 

 

1 เม.ย.63 

2 เม.ย.63 

 

3 เม.ย.63 

5 เม.ย.63 

 

5 ต.ค.63 (ท.1) 

9 ม.ีค.64 (ท.2) 

 

6 ต.ค.63 (ท.1) 

10 ต.ค.64 (ท.2) 

 

16 เม.ย.63 (ท.1) 

21 ต.ค.63 (ท.2) 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

1. นักเรียน ช้ันปฐมวัย

ป8ที่ 1 – ช้ันประถมศึกษา

ป8ที่ 6 ทุกคน 

2. บุคลากรทุก

หนVวยงานภายในโรงเรียน

มารีพิทกัษ6 

3. อาคารเรียน 

หUองเรียนและ

หUองปฏิบัติการตVาง ๆ 

ภายในโรงเรียนมารี

พิทักษ6    

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

 1. นักเรียนไดUรบัการ

บริการอาคาร สถานที่

และสิง่แวดลUอมเพียงพอ 

เหมาะสม ปลอดภัย 

2. บุคลากรไดUรับการ

บริการอาคาร สถานที่

และสิง่แวดลUอมเพียงพอ 

เหมาะสม ปลอดภัย 

3. อาคารเรียน 

หUองเรียนและ

หUองปฏิบัติการตVาง ๆ 

ไดUรับการปรบัปรุง พฒันา

ใหUมีความปลอดภัย 

เพียงพอและพรUอมใชUงาน 

4. ระบบ

สาธารณูปโภคตVาง ๆ จัด

8.4 กิจกรรมธนาคารขยะ 

8.5 กิจกรรม Big Cleaning Day 

8.6 กิจกรรมจัดบอร6ดการเรียนรูU 

8.7 กิจกรรมหUองเรียนสะอาด บรรยากาศนVาเรียน 

8.8 กิจกรรมซVอมบำรุง 

9. เตรียมจัดทำแบบสำรวจทรัพย6สินและอาคาร สถานที่

รVวมกับงานจัดซื้อ งานพัสดุ ครุภัณฑ6 ฝäายธุรการ การเงิน ใน

การจัดทำทะเบียนทรัพย6สินของโรงเรียนใหUเปÉนปfจจบุัน 

10. เตรียมจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการใชU

บริการอาคาร สถานที่และสาธารณูปโภคภายในและ

ภายนอก โรงเรียน 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. ประสานงานกบังานระดับช้ัน ฝäายกจิการนักเรียน 

กำหนดหUองเรียนและหUองประกอบการและติดป�ายบอกใหU

ชัดเจน 

2. จัดทำตารางการใชUหUองประกอบการและอาคาร 

สถานที่และสิ่งแวดลUอม 

3. จัดทำแบบบันทึกการใชUหUองประกอบการตVาง ๆ 

4. ปรับปรงุภูมิทัศน6บริเวณโรงเรียนใหUรVมรื่นสวยงามเอือ้

ตVอการจัดการเรียนรูU 

5. ซVอมแซมบำรงุรักษาอปุกรณ6และอาคาร สถานที่

ตามที่ไดUรับแจUงใหUอยูVในสภาพมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยพรUอม

ใชUงาน 

6. จัดกจิกรรมสVงเสรมิการดูแลรกัษาความสะอาด

ภายในโรงเรียน  

6.1กิจกรรมหUองน้ำสะอาดสรUางสุข 

6.2 กิจกรรมพฒันาแหลVงเรียนรูUภายในโรงเรียน 

6.3 กิจกรรมขยะเปÉนศูนย6 

6.4 กิจกรรมธนาคารขยะ 

 

 

 

 

 

20 เม.ย.63 (ท.1) 

1 ก.พ.64 (ท.2) 

 

12 ต.ค.63 (ท.1) 

1 ก.พ.64 (ท.2) 

 

 

 

27 เม.ย.63 

 

 

27 เม.ย.63 

 

27 เม.ย.63 (ท.1) 

112 ต.ค.63 (ท.2)  

 

1 เม.ย.63 (ท.1) 

1 ม.ีค.64 (ท.2) 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

อยVางมีระบบ พรUอมใชU

งาน 

5. ทรัพย6สินและ

อาคารสถานที่ไดUรบัการ

สำรวจเปÉนปfจจุบัน 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

 1. ครู นักเรียน และ

บุคลากรโรงเรียนมารี

พิทักษ6 รUอยละ 85 ไดUรับ

การบริการอาคารสถานที่

และสิง่แวดลUอมอยVาง

เพียงพอ 

2. อาคารเรียน 

หUองเรียนและ

หUองปฏิบัติการ รUอยละ 

100 ไดUรับการปรับปรงุ 

พัฒนาใหUมีความปลอดภัย 

เพียงพอและพรUอมใชUงาน

ตลอดเวลา 

3. ทรัพย6สินและ

อาคารสถานที่ รUอยละ 

100 ไดUรับการสำรวจใหU

เปÉนปfจจบุัน 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบประเมินความ

พึงพอใจของผูUใชUบริการ 

2. แบบบันทกึการ

ซVอมบำรุง 

6.5 กิจกรรม Big Cleaning Day 

6.6 กิจกรรมจัดบอร6ดการเรียนรูU 

6.7 กิจกรรมหUองเรียนสะอาด บรรยากาศนVาเรียน 

6.8 กิจกรรมซVอมบำรุง 

7. ดำเนินการจัดทำป�ายสัญลักษณ6/ป�ายช้ีบVง เชVน ป�าย

สัญลักษณ6 ระบบจราจร ป�ายนิเทศ 

ตVาง ๆ 

8. สำรวจทรัพย6สินและอาคาร สถานทีร่Vวมกับงานจัดซื้อ 

งานพัสดุ ครุภัณฑ6 ฝäายธุรการ การเงิน ในการจัดทำ

ทะเบียนทรพัย6สินของโรงเรียนใหUเปÉนปfจจุบัน 

9. ใหUบริการระบบสาธารณูปโภคตVาง ๆ เชVน ระบบ

ไฟฟ�า น้ำประปาใหUพรUอมใชUงาน และเพียงพอตVอความ

ตUองการ 

10. บันทึกการใชUหUองประกอบการตVาง ๆ 

11. จัดทำแบบสำรวจความพงึพอใจในการใชUบริการ

อาคาร สถานที่และสาธารณูปโภคภายในและภายนอก 

โรงเรียน 

  

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. สำรวจความพึงพอใจในการใชUบรกิาร 

1.1 กิจกรรมหUองน้ำสะอาดสรUางสุข 

1.2 กิจกรรมพฒันาแหลVงเรียนรูUภายในโรงเรียน 

1.3 กิจกรรมขยะเปÉนศูนย6 

1.4 กิจกรรมธนาคารขยะ 

1.5 กิจกรรม Big Cleaning Day 

1.6 กิจกรรมจัดบอร6ดการเรียนรูU 

1.7 กิจกรรมหUองเรียนสะอาด บรรยากาศนVาเรียน 

1.8 กิจกรรมซVอมบำรุง 

2. ตรวจเช็คระบบไฟฟ�าใหUอยูVในสภาพใชUงานไดUดีและ

ปลอดภัย 

 

 

 

 

14 พ.ค.63 (ท.1)  

2 พ.ย.63 (ท.2) 

 

22 เม.ย.63 (ท.1) 

22 ต.ค.63 (ท.2)  

 

5 พ.ค.63 (ท.1) 

2 พ.ย.63 (ท.2) 

 

ตลอดป8การศึกษา 

14 ก.ย.63 (ท.1)  

26 ก.พ.64 (ท.2)  

 

 

 

19 ต.ค.63 (ท.1) 

22 ก.พ.64 (ท.2)  

 

 

 

 

 

 

 

26 ต.ค.63 (ท.1) 

24 ม.ีค.64 (ท.2)  



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

3. แบบสำรวจ

ทรัพย6สิน 

3. ตรวจเช็คระบบทVอน้ำประปาใหUอยูVในสภาพดีพรUอม

ใชUงานอยูVเสมอ 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

1. สรุปผลการการดำเนินงานกิจกรรม 

1.1 กิจกรรมหUองน้ำสะอาดสรUางสุข 

1.2 กิจกรรมพฒันาแหลVงเรียนรูUภายในโรงเรียน 

1.3 กิจกรรมขยะเปÉนศูนย6 

1.4 กิจกรรมธนาคารขยะ 

1.5 กิจกรรม Big Cleaning Day 

1.6 กิจกรรมจัดบอร6ดการเรียนรูU 

1.7 กิจกรรมหUองเรียนสะอาด บรรยากาศนVาเรียน 

2. นำเสนอตVอหัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป เพื่อรายงาน

ผูUบริหารใหUรับทราบ 

3. สรุปรายงานนำสVงงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

22 ต.ค.63 (ท.1) 

16 ม.ีค.64 (ท.2)  

 

 

23 ต.ค.63 (ท.1) 

1 ม.ีค.64 (ท.2)  

 

 

 

 

 

 

28 ต.ค.63 (ท.1) 

29 มี.ค.64 (ท.2) 

30 ต.ค.62 (ท.1) 

31 มี.ค.64 (ท.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม (กิจกรรมหUองน้ำสะอาด สรUางสุข) ฝäาย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กรดาษ A4  Double A 80 แกรม 120  2 รีม 240   

2 

น้ำยาลUางหUองน้ำ 

น้ำหอมปรบัอากาศ

ผUาเช็ดมือ สบูV  

สำรองดำเนินการ    15,000   

3 
คVาเขUาเลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงหมื่นหUาพันเจ็ดรUอยสีส่ิบบาทถUวน )                                                          15,740  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 15,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                               ผูUพิจารณา 

 

  

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

                    (นายชนะชัย  วงศ6มะแสน)                                          (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

               งานอาคาร สถานที่และสิง่แวดลUอม                                   หัวหนUาฝäายบริหารงานทั่วไป 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม (กิจกรรมพฒันาแหลVงเรียนรูU ฝäายในโรงเรียน)  

ฝäาย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กรดาษ A4  Double A 80 แกรม 120  2 รีม 240   

2 คVาจัดทำสวนเกษตร  สำรองดำเนินการ    30,000   

3 คVาเขUาเลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สามหมื่นเจ็ดรUอยสีส่ิบบาทถUวน )                                                          30,740  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 30,740 บาท    งบจัดหา         บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                    (นายชนะชัย  วงศ6มะแสน)                                          (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                  งานอาคาร สถานที่และสิง่แวดลUอม                                  หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม (กิจกรรมขยะเปÉนศูนย6)  ฝäาย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กรดาษ A4  Double A 80 แกรม 120  3 รีม 360   

2 คVาจักซื้อตาช่ัง   สำรองดำเนินการ    500   

3 คVาเขUาเลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงพันสามรUอยหกสบิบาทถUวน )                                                          1,360  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 1,360 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                    (นายชนะชัย  วงศ6มะแสน)                                          (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                 งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม                                   หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บญุสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม (กิจกรรมธนาคารขยะ) ฝäาย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กรดาษ A4  Double A 80 แกรม 120  2 รีม 240   

2 คVาจัดสรUางโรงขยะ  สำรองดำเนินการ    20,000   

3 ติดต้ังระบบ 

Network 

สำรองดำเนินการ    1,000   

4 คVาเขUาเลVมสรุปผลการ

ดำเนินกิจกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สองหมื่นหน่ึงพันเจ็ดรUอยสี่สบิบาทถUวน )                                                          21,740  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 21,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                    (นายชนะชัย  วงศ6มะแสน)                                          (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม                                   หัวหนUาฝäายบริหารงานทั่วไป 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม (กิจกรรม Big Cleaning Day) ฝäาย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กรดาษ A4  Double A 80 แกรม 120  2 รีม 240   

2 คVาอุปกรณ6ทำความ

สะอาด เชVน น้ำยาถู

พื้น น้ำยาเช็ดกระจก 

ไมUกวาด เปÉนตUน  

สำรองดำเนินการ    25,000   

3 คVาเขUาเลVมสรุปผลการ

ดำเนินกิจกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สองหมื่นหUาพันเจ็ดรUอยสีส่ิบบาทถUวน )                                                          25,740  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 25,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                    (นายชนะชัย  วงศ6มะแสน)                                          (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

             งานอาคาร สถานที่และสิง่แวดลUอม                                      หัวหนUาฝäายบริหารงานทั่วไป 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม (กิจกรรมจัดบอร6ดการเรียนรูU) ฝäาย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กรดาษ A4  Double A 80 แกรม 120  2 รีม 240   

2 คVาจัดบอร6ด เทอม 1 สำรองดำเนินการ 500  22  11,000   

3 คVาจัดบอร6ด เทอม 2 สำรองดำเนินการ 500  22 11,000   

4 คVาเขUาเลVมสรุปผลการ

ดำเนินกิจกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สองหมื่นสองพันเจ็ดรUอยสีส่ิบบาทถUวน )                                                          22,740  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 22,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                    (นายชนะชัย  วงศ6มะแสน)                                          (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                 งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม                                หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใชจ̀"าย 

หนVวยงาน งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม (กิจกรรมหUองเรียนสะอาด บรรยากาศนVาเรียน)  

ฝäาย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กรดาษ A4  Double A 80 แกรม 120  2 รีม 240   

2 คVาไมUกวาด ไมUถูพื้น 

น้ำยาเช็ดกระจก 

สำรองดำเนินการ    15,000   

3 คVาจัดทำเอกสารการ

ประเมินหUองเรียน 

สำรองดำเนินการ    3,000   

4 คำดำเนินการ สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สองหมื่นแปดพันเจ็ดรUอยสีส่ิบบาทถUวน )                                                          18,740  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 18,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                    (นายชนะชัย  วงศ6มะแสน)                                          (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                  งานอาคาร สถานที่และสิง่แวดลUอม                                หัวหนUาฝäายบริหารงานทั่วไป 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม (งานสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ6) ฝäาย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กรดาษ A4  Double A 80 แกรม 120  3 รีม 360   

2 คVาจัดทำสต๊ิกเกอร6

ทะเบียนสินทรัพย6 

สำรองดำเนินการ    3,000   

3 คVาเขUาเลVมสรุปผลการ

ดำเนินกิจกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สามพันแปดรUอยหกสิบบาทถUวน )                                                          3,860  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 3,860 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                    (นายชนะชัย  วงศ6มะแสน)                                          (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                 งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม                                   หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม (งานซVอมบำรุง) ฝäาย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กรดาษ A4  Double A 80 แกรม 120  2 รีม 240   

2 คVาปรับปรงุ ซVอมแซม

อาคารเรียน 

หUองเรียนและ

หUองปฏิบัติการ 

สำรองดำเนินการ    200,000   

3 คVาปรับปรงุ ซVอมแซม

วัสดุ ครุภัณฑ6ภายใน 

หUองเรียนและ

หUองปฏิบัติการ 

สำรองดำเนินการ    100,000   

4 คVาดูแลรักษา

เครื่องปรบัอากาศ

ภายในหUองเรียนและ

หUองปฏิบัติการ 

สำรองดำเนินการ    100,000   

5 คVาเขUาเลVมสรุปผลการ

ดำเนินงาน 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สามพันแปดรUอยหกสิบบาทถUวน )                                                          400,740  

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 400,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                    (นายชนะชัย  วงศ6มะแสน)                                          (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

              งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม                                     หัวหนUาฝäายบริหารงานทั่วไป 

 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

        

 

ลำดับท่ี  4   หน"วยงาน  งานโภชนาการ      ฝRาย  บรหิารงานทั่วไป                         

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  1 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    1 เปkาหมายข`อท่ี  1    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  1                         

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ"งชี้  1.1                                    

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ"งชี้ท่ี   1.2.4                            

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL :  

1. เพื่อใหUบริการ

อาหารและเครื่องด่ืมแกV

นักเรียนและบุคลากร 

2. เพื่อบริการและ

เครื่องด่ืมในการอบรม 

สัมมนา ของโรงเรียน 

3. เพื่อเพื่อสำรวจ

ความพอใจของ

ผูUใชUบริการ 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

1. นักเรียนทกุ

ระดับช้ันของโรงเรียนมารี

พิทักษ6 

2. บุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนมารพีทิักษ6 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมแตVงต้ังผูUรับผิดชอบงานดUานโภชนาการ 

2. เตรียมสำรวจจำนวนนักเรียนและบุคลากรของ

โรงเรียน เพือ่จัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมใหUเพียงพอ 

3. เตรียมจัดทำตารางอาหารกลางวัน ประสานงานกบั

งานอาคาร สถานที่และสิง่แวดลUอมในการติดเพื่อเผยแพรVใหU

นักเรียนและบุคลากรที่โรงอาหารของโรงเรียน 

4. เตรียมวางแผนและประสานงานกับงานจัดซื้อ งาน

พัสดุ ครุภัณฑ6 ฝäายธุรการ การเงินในการซื้อวัตถุดิบในการ

ประกอบอาหารในแตVละวัน 

5. เตรียมดำเนินการประกอบอาหารและจัดทำเครื่องด่ืม

ในแตVละวันใหUกับนักเรียนและบุคลากร 

6. เตรียมใหUบรกิารและเครื่องด่ืมในการอบรม สัมมนา

ของโรงเรียน 

7. เตรียมจัดกิจกรรมสVงเสริมดUานโภชนาการ 

7.1 กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพดUานโภชนาการ 

7.2 กิจกรรมจัดบอร6ดความรูUดUานโภชนาการ 

8. เตรียมจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการ

ใหUบรกิาร 

 

1 พ.ค.63 

1 พ.ค.63 

 

1 พ.ค.63 

 

 

4 พ.ค.63 

 

 

4 พ.ค.63 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

14 พ.ค.63 

 

 

1 พ.ค.63 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

1. นักเรียนทกุคนไดU

รับประทานอาหาร

เพียงพอ สะอาด ถูก

สุขอนามัยและปลอดภัย 

 

 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

1. ผูUเรียนรUอยละ 90 

ไดUรับอาหารและน้ำด่ืมที่

สะอาดถูกหลักอนามัย

และปลอดภัย 

2. บุคลากร รUอย 90 

ไดUรับอาหารและน้ำด่ืมที่

สะอาดถูกหลักอนามัย

และปลอดภัย 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. ประชุมและวางแผนงานดUานโภชนาการ 

2. จัดทำหนังสือแตVงต้ังผูUรับผิดชอบงาน 

3. จัดประชุมผูUประกอบอาหารและน้ำด่ืมเพื่อใหUความรูU

ในการประกอบอาหารทีส่ะอาดและมีคุณภาพ 

4. ดำเนินการประกอบอาหารและจัดหาน้ำด่ืมทีส่ะอาด

ใหUกับนักเรียนและบุคลากร 

5. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพือ่สVงเสรมิดUานโภชนาการ 

5.1 กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพดUานโภชนาการ 

5.2 กิจกรรมจัดบอร6ดความรูUดUานโภชนาการ 

6. จัดทำแบบประเมินความพงึพอใจ 

  

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. รวบรวมแบบสำรวจความพึงพอใจ 

2. กำกับดูแลการดำเนินงานโภชนาการของนักเรียน 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

1. วิเคราะห6และสรุปผลขUอมูล 

2. สรุปผลการดำเนินงาน งานโภชนาการนำเสนอ

หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป ผูUอำนวยการและผูUจัดการ 

 

 

4 พ.ค.63 

5 พ.ค.63 

13 พ.ค.63 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

14 พ.ค.63 

 

 

18 พ.ค.63 

 

 

ทุกสิ้นเดือน 

ตลอดป8การศึกษา 

 

 

ทุกสิ้นเดือน 

16 ต.ค.63 (ท.1) 

30 มี.ค.64 (ท.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานโภชนาการ (กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพดUานโภชนาการ) ฝäาย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A 4 สำรองดำเนินการ 120   240   

2 คVาจัดทำเอกสารการ

ประเมินและสรุป

รายงานผล 

สำรองดำเนินการ    2,000   

3 คVาเขUาเลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สองพันเจ็ดรUอยสีส่ิบบาทถUวน )                                                          2,740  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 2,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                      (นางสาวทองมี  พันธุ6เกิด)                                          (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                    งานโภชนาการ                                               หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานโภชนาการ (กิจกรรมจัดบอร6ดความรูUดUานโภชนาการ) ฝäาย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A 4 สำรองดำเนินการ 120  2 240   

2 ลูกแม≠ก สำรองดำเนินการ 35  1 35   

3 กระดาษส ี สำรองดำเนินการ 10  20 200   

4 โปสเตอร6 สำรองดำเนินการ 20  5 100   

5 คVาเขUาเลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สองพันเจ็ดสบิหUาบาทถUวน )                                                          1,075  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 1,075 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                      (นางสาวทองมี  พันธุ6เกิด)                                          (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                 งานโภชนาการ                                                  หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

         

 

ลำดับท่ี  5   หน"วยงาน  งานโสตทัศนูปกรณ6      ฝRาย  บรหิารงานทั่วไป                          

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  3 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    3 เปkาหมายข`อท่ี  11  

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  11 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  11.1,11.3                                             

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี 11 ตัวบ"งชี้  11.1,11.3                                                                

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้ท่ี  2.2.4                             

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL :  

1. เพื่อใหUบริการระบบ

โสตทัศนูปกรณ6ภายใน

โรงเรียน 

2.เพื่อติดต้ัง  

ซVอมแซมบำรุงรกัษา

โสตทัศนูปกรณ6ภายใน

โรงเรียน 

3. เพื่อทำทะเบียน

วัสดุ/อุปกรณ6  งาน

โสตทัศนูปกรณ6ภายใน

โรงเรียน 

4. เพื่อสำรวจความพึง

พอใจการใหUบริการระบบ

โสตทัศนูปกรณ6ใน

โรงเรียน 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

1. หUองเรียนทุกหUอง

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมคำสัง่แตVงต้ังผูUรบัผิดชอบงาน 

2. เตรียมใหUบรกิารระบบโสตทัศนูปกรณ6ภายในโรงเรียน 

3. เตรียมติดต้ัง  ซVอมแซมบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ6

ภายในโรงเรียน 

4. เตรียมสำรวจวัสดุ/อุปกรณ6 โสตทัศนูปกรณ6ภายใน

โรงเรียน 

5. เตรียมสรปุรายงานการใหUบริการระบบ

โสตทัศนูปกรณ6ในโรงเรียน 

6. เตรียมสำรวจความพงึพอใจการใหUบริการระบบ

โสตทัศนูปกรณ6ในโรงเรียน 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. ประชุมหรือประชาสัมพันธ6ช้ีแจงการใหUบรกิารการใชU

โสตทัศนูปกรณ6 แกV ครูนักเรียนในโรงเรียน 

2. จัดทำแบบบันทึกการขอใชUบริการโสตทัศนูปกรณ6 

3. จัดทำตารางบันทึกการใหUบรกิารดUานโสตทัศนูปกรณ6 

4. ช้ีแจงแนวปฏิบัติการใหUบรกิารดUานโสตทัศนูปกรณ6 

แกVนักเรียนและครู ในชVองทางตVางๆ เชVน การประชุม

 

20 เม.ย.63 

1 พ.ค.63 

22 เม.ย.63 

 

23 เม.ย.63 

 

30 เม.ย.63 

 

30 เม.ย.63 

 

 

 

4 พ.ค.63 

 

10 พ.ค.63 

10 พ.ค.63 

14 พ.ค.63 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

ทำการภายในโรงเรียนมา

รพีิทักษ6 

2. หUองประชุมทกุหUอง   

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

1. หUองเรียนทุกหUอง

ทำการมโีสตทัศนูปกรณ6

พรUอมใชU 

2. หUองประชุมทกุหUอง

มีอุปกรณ6โสตทัศนูปกรณ6

พรUอมใชU 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

1. รUอยละ  85  ของ

หUองเรียนทำการโรงเรียน

มารีพิทกัษ6มี

โสตทัศนูปกรณ6พรUอมใชU

งาน 

2. รUอย 85 ของหUอง

ประชุมมีอุปกรณ6

โสตทัศนูปกรณ6พรUอมใชU

งาน 

3. รUอยละ 100 ของ

อุปกรณ6โสตทัศนูปกรณ6มี

การสำรวจเปÉนปfจจุบัน 

4. รUอยละ 85 ของ

ผูUเรียนและครูมีความพึง

พอใจในการใชUบริการ

ระบบโสตทัศนูปกรณ6

ภายในโรงเรียน 

ประจำเดือน เว็บไซต6 หรือติดบอร6ด 

5. ติดต้ัง ซVอมแซม บำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ6

ภายในโรงเรียนตามทีม่ีผูUใชUบริการรUองขอ 

6. จัดทำทะเบียนวัสดุ/อปุกรณ6ของงานโสตทัศนูปกรณ6

ในโรงเรียน 

8. ประสานงานสVงหมายเลขทะเบียนวัสดุ/อปุกรณ6 ใน

งานโสตทัศนูปกรณ6 ใหUกับงานจัดซือ้และงานพัสดุภัณฑ6 ฝäาย

ธุรการ – การเงิน เพื่อลงทะเบียนทรัพย6สินของโรงเรียน 

7. ใหUบริการหUองประชุม อุปกรณ6โสตทัศนูปกรณ6แกVครู 

นักเรียน 

8. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการใหUบริการระบบ

โสตทัศนูปกรณ6ในโรงเรียน 

  

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจบันทึกการใชUวัสดุ/อปุกรณ6โสตทัศนูปกรณ6

ภายในโรงเรียนมารพีิทักษ6 

2. ตรวจบันทึกการใชUหUองประชุมภายในโรงเรียนมารี

พิทักษ6 

3. ตรวจเช็คอุปกรณ6โสตทัศนูปกรณ6ใหUพรUอมใชUงาน

ตลอดเวลา 

4. ตรวจเช็คทะเบียนวัสดุ/อปุกรณ6ของงาน

โสตทัศนูปกรณ6ในโรงเรียน 

5. สำรวจความพึงพอใจในการใชUบรกิารงาน

โสตทัศนูปกรณ6ในโรงเรยีน 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

1. สรุปสถิติการใหUบริการดUานโสตทัศนูปกรณ6เปÉน

รายวัน/สัปดาห6/เดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

2. สรุปผลบันทกึการใชUหUองประชุมภายในโรงเรียน 

3. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผูUใชUบรกิาร

 

27 เม.ย.63 

 

28 เม.ย.63 

 

30 เม.ย.63 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

1 ต.ค.63 (ท.1) 

26 ก.พ.64 (ท.2) 

 

 

ทุกสิ้นเดือน 

 

ทุกสิ้นเดือน 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

ทุกสิ้นเดือน 

 

12 ต.ค.63 (ท.1) 

1 มี.ค.64 (ท.2) 

 

 

19 ต.ค.63 (ท.1) 

14 มี.ค.64 (ท.2) 

ทุกสิ้นเดือน 

26 ต.ค.63 (ท.1) 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบบันทกึการใชU

วัสดุ/อุปกรณ6งาน

โสตทัศนูปกรณ6ภายใน

โรงเรียนมารพีทิักษ6 

2. แบบบันทกึการใชU

หUองประชุม 

3. แบบสำรวจอุปกรณ6

โสตทัศนูปกรณ6 

3. แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

โสตทัศนูปกรณ6ในโรงเรียน 

4. สรุปรายงานผลการดำเนินงานของงาน

โสตทัศนูปกรณ6 เสนอหัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป เพื่อสVง

ตVอใหUกับงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝäายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากร 

18 มี.ค.64 (ท.2) 

30 ต.ค.63 (ท.1) 

31 มี.ค.64 (ท.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานโสตทัศนูปกรณ6 (งานจัดทำทะเบียนโสตทัศนูปกรณ6) ฝäาย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A4 สำรองดำเนินการ 120  1 120   

2 สต๊ิกเกอร6หมายเลข

ทะเบียน

โสตทัศนูปกรณ6 

สำรองดำเนินการ    2,000   

3 คVาเขUาเลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สองพันหกรUอยย่ีสิบบาทถUวน )                                                          2,620  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 2,620 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

 

  

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

                       (นายชลธี  ประทุมเทา)                                            (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                งานโสตทัศนูปกรณ6                                              หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

  

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานโภชนาการ (งานซVอมบำรุงอุปกรณ6โสตทัศนูปกรณ6) ฝäาย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 คVาซVอมบำรุงอปุกรณ6

โสตทัศนูปกรณ6 (ทีวี 

เครื่องเสียง ไมค6 ไมค6

ลอย) 

สำรองดำเนินการ    30,000   

2 คVาเขUาเลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สามหมื่นหUารUอยบาทถUวน )                                                          30,500  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 30,500 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                       (นายชลธี  ประทุมเทา)                                            (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                งานโสตทัศนูปกรณ6                                              หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

 

ลำดับท่ี  6   หน"วยงาน  งานสวัสดิภาพและจราจร      ฝRาย  บรหิารงานทั่วไป                                        

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  3 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    3 เปkาหมายข`อท่ี  11  

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  11 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  11.1,11.3                                             

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี 11 ตัวบ"งชี้  11.1,11.3                                                                

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้ท่ี  2.2.4                         

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL :  

1. เพื่อดำเนินการ

จัดระบบความปลอดภัย

ในโรงเรียน ไดUแกV 

การจราจร ป�าย

สัญลักษณ6ตVาง ๆ ใน

โรงเรียน 

2. เพื่อจัดกจิกรรม

สVงเสริมเกี่ยวกับการรกัษา

ความปลอดภัยของ

นักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียน ไดUแกV การซUอม

อัคคีภัย การป�องกันภัย

จากยุง 

3. เพื่อการซVอมแซม

ดูแลรักษาอปุกรณ6 

เกี่ยวกับระบบความ

ปลอดภัยในโรงเรียน 

4. เพื่อสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรมงาน

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมประชุมคณะกรรมการผูUรับผิดชอบงาน 

2. เตรียมสำรวจป�ายสญัลกัษณ6และเสUนทางการจราจร

ในโรงเรียน 

3. เตรียมซVอมแซมดูแลรกัษาอุปกรณ6ตามทีส่ำรวจพบใน

แตVละชVวงเวลา 

4. เตรียมประสานกับงานสารบรรณ ฝäายธุรการ – 

การเงิน เพื่อจัดทำจดหมายเชิญเจUาหนUาที่ตำรวจในทUองที่

เพื่อมาดูแลความปลอดภัยบรเิวณหนUาโรงเรียน 

5. เตรียมประสานกับงานสารบรรณ ฝäายธุรการ – 

การเงิน เพื่อจัดทำหนังสอืออกเชิญเจUาหนUาที่อัคคีภัยของ

เทศบาลในการซักซUอมใหUความรูUเบื้องตUนแกVนักเรียนและจัด

อบรมแกVบุคลากรในโรงเรียน 

6. เตรียมสถานที่จัดซUอมป�องกันอัคคีภัย 

7. เตรียมติดตVอประสานงานกบัฝäายที่เกี่ยวขUองเพื่อนำ

บุคลากร คร ูและนักเรียนเขUารVวมการซUอมป�องกันอัคคีภัย 

8. เตรียมจัดหาเครื่องมืออปุกณ6 น้ำมันและยากำจัดยุง

เพื่อพVนหมอกควันกันยุง 

9. เตรียมความพรUอมดUานสถานที่เพื่อกำหนดขอบเขต

และวันพVนหมอกควันกันยุง 

 

6 เม.ย.63 

6 เม.ย.63 

 

17 เม.ย.63 

 

1 พ.ค.63 

 

 

1 พ.ค.63 

 

 

 

25 พ.ค.63 

27 พ.ค.63 

 

30 เม.ย.63 

 

30 เม.ย.63 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

จราจร  กิจกรรมซUอม

ป�องกันอัคคีภัย  กิจกรรม

พVนหมอกควันกันยุง 

5. เพื่อสำรวจความพึง

พอใจของผูUใชUบรกิาร 

 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

1. นักเรียนและ

บุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนมารีพทิักษ6 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

1. นักเรียนและ

บุคลากรโรงเรียนมารี

พิทักษ6ไดUรับความ

ปลอดภัย 

2. นักเรียนและ

บุคลากรโรงเรียนมารี

พิทักษ6ปฏิบัติตามกฎ

จราจร 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

1. รUอยละ  85  ของ

นักเรียนและบุคลากร

โรงเรียนมารีพทิักษ6ไดUรับ

ความปลอดภัย 

2. รUอยละ  85  ของ

นักเรียนและบุคลากรของ

โรงเรียนมารีพทิักษ6ปฏิบัติ

10. เตรียมจัดทำแบบประเมินความพงึพอใจ  กิจกรรม

งานจราจร  กิจกรรมซUอมป�องกันอัคคีภัย  และกิจกรรมพVน

หมอกควันกันยุง 

11. เตรียมประสานกับงานกิจกรรมพฒันาผูUเรียน ฝäาย

กิจการนักเรียน ใหUนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไดUทราบ

ถึงกิจกรรมรณรงค6การป�องกันโรคติดตVอตVาง ๆ 

12. เตรียมจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการ

ใหUบรกิารสวัสดิภาพและจราจร 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. ดำเนินการจัดระบบรกัษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

ไดUแกV การจราจร ป�ายสัญลักษณ6ตVางๆ ในโรงเรยีน 

2. จดักิจกรรมสVงเสรมิเกี่ยวกบัการรักษาความปลอดภัย

ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ไดUแกV 

2.1 กิจกรรมอบรมเกี่ยวกบักฎจราจร 

2.2 กิจกรรมซUอมอัคคีภัย  

2.3 กิจกรรมการพVนหมอกควันกันยุง  

3. ประสานกับงานสารบรรณ ฝäายธุรการ – การเงิน 

เพื่อจัดทำจดหมายเชิญเจUาหนUาที่ตำรวจในทUองที่เพื่อมาดูแล

ความปลอดภัยบริเวณหนUาโรงเรียน  

4. ประสานกับงานสารบรรณ ฝäายธุรการ – การเงิน 

เพื่อจัดทำหนังสือออกเชิญเจUาหนUาทีง่านป�องกันและบรรเทา

สาธารณภัยงานอัคคีภัยของเทศบาลในการซักซUอมใหUความรูU

เบื้องตUนแกVนักเรียนและจัดอบรมแกVบุคลากรในโรงเรียน 

5. ประสานกับงานกิจกรรมพฒันาผูUเรียน ฝäายกิจการ

นักเรียน ใหUนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไดUทราบถึง

กิจกรรมรณรงค6การป�องกันโรคติดตVอตVางๆ  

6. ประชาสัมพันธ6ระบบการจราจรทัง้ในโรงเรียนและ

หนUาโรงเรียน แกVนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่ไดUรับ

มอบหมาย 

4 พ.ค.63 

 

 

11 พ.ค.63 

 

 

12 พ.ค.63 

 

 

 

14 พ.ค.63 

 

14 พ.ค.63 

 

29 พ.ค.63 

29 พ.ค.63 

ทุกสิ้นเดือน 

11 พ.ค.63 

 

 

25 พ.ค.63 

 

 

 

25 พ.ค.63 

 

 

14 พ.ค.63 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

ตามกฎจราจร 

3. รUอยละ 100 ของ

อุปกรณ6เกี่ยวกับระบบ

ความปลอดภัยอยูVใน

สภาพพรUอมใชUงาน

ตลอดเวลา 

4. รUอยละ 100 ของ

กิจกรรมงานดUานสวัสดิ

ภาพและจราจรมีการ

สรปุผลการดำเนินงาน 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบบันทกึเวร

จราจร 

2. รายงานสรุปผล

กิจกรรมซUอมป�องกัน

อัคคีภัย 

3. รายงานสรุปผล

กิจกรรมพVนหมอกควันกัน

ยุง 

4. รายงานสรุปผลงาน

สวัสดิภาพและจราจร 

7. ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค6ความ

ปลอดภัย เชVน การป�องกันโรคติดตVอตามนโยบายหรือ

ขVาวสารขUอมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเปÉนระยะ เชVน การ

กินรUอนชUอนกลาง การลUางมือ 7 ข้ันตอน  

เปÉนตUน 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. สำรวจป�ายสัญลักษณ6และเสUนทางการจราจรใน

โรงเรียน 

2. กำกับติดตามการจัดระบบความปลอดภัยและ

การจราจรผVานงานระดับช้ัน ฝäายกจิการนักเรียนเพื่อนำ

ขUอมูลมาปรบัปรุงในการใหUการจราจรและความปลอดภัย

ตVอไป 

3. บันทึกเวรจราจรทุกวันจันทร6ถึงวันศุกร6 

4. สำรวจความพึงพอใจกจิกรรมงานจราจร  กิจกรรม

ซUอมป�องกันอัคคีภัย  กิจกรรมพVนหมอกควันกันยุง 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

1. สรุปจำนวนป�ายสญัลกัษณ6และเสUนทางทีจ่ัดทำป�าย

จราจร 

2. สรุปผลบันทกึเวรจราจรทุกเดือน 

3. รายงานสรุปกจิกรรมอบรมเกี่ยวกับกฎจราจร 

3. รายงานสรุปกจิกรรมซUอมป�องกันอัคคีภัย 

4. รายงานสรุปกจิกรรมพVนหมอกควันกันยุง 

5. สรุปผลการดำเนินงาน งานสวัสดิภาพความปลอดภัย

และจราจรฝäายบรหิารงานทั่วไป 

6. นำเสนองานหัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป ผูUแทนผูUรับ

ใบอนุญาต ผูUอำนวยการและผูUจัดการ เพือ่นำมาวางแผน

พัฒนางานในป8การศึกษาตVอไป 

14 พ.ค.63 

 

 

 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 

12 ต.ค.63 (ท.1) 

26 ก.พ.64 (ท.2) 

 

 

19 ต.ค.63 (ท.1) 

15 ก.พ.64 (ท.2) 

ทุกสิ้นเดือน 

8 มิ.ย.63 

8 มิ.ย.63 

26 ก.พ.64 

12 มี.ค.64 

 

30 ต.ค.63 (ท.1) 

29 มี.ค.64 (ท.2) 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานสวัสดิภาพและจราจร (กจิกรรมอบความรูUเกีย่วกับกฎจราจร) ฝäาย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A4 สำรองดำเนินการ 120  1 120   

2 คVาตอบแทนวิทยากร สำรองดำเนินการ    2,000   

3 คVาอาหารวVาง สำรองดำเนินการ    500   

4 คVาเขUาเลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สามพันหน่ึงรUอยย่ีสิบบาทถUวน )                                                          3,120  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 3,120 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

 

  

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

                       (นายชลธี  ประทุมเทา)                                            (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

            งานสวัสดิภาพและจราจร                                          หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานสวัสดิภาพและจราจร (กจิกรรมซUอมป�องกันอัคคีภัย) ฝäาย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A4 สำรองดำเนินการ    120   

2 คVาวิทยากรอบรม สำรองดำเนินการ    2,000   

4 คVาอาหารวVาง

วิทยากร 

สำรองดำเนินการ    500   

5 คVาเขUาเลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สามพันหน่ึงรUอยย่ีสิบบาทถUวน )                                                          3,120  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 3,120 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

 

  

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

                       (นายชลธี  ประทุมเทา)                                            (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

            งานสวัสดิภาพและจราจร                                          หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานสวัสดิภาพและจราจร (กจิกรรมพVนหมอกควันกันยุง) ฝäาย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A4 สำรองดำเนินการ 120  1 120   

2 จัดซื้อเครื่องพVนยุง สำรองดำเนินการ   1 25,000   

3 คVาน้ำยากันยุง สำรองดำเนินการ   1 5,000   

4 คVาเขUาเลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สามหมื่นหกรUอยย่ีสบิบาทถUวน )                                                          30,620  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 30,620 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

 

  

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

                       (นายชลธี  ประทุมเทา)                                            (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

            งานสวัสดิภาพและจราจร                                          หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานสวัสดิภาพและจราจร (งานซVอมบำรุงอุปกรณ6จราจร) ฝäาย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A4 สำรองดำเนินการ 120  1 รีม 120   

2 สีทาพื้นจราจร สำรองดำเนินการ 700  5 3,500   

3 ป�ายจราจร/ป�าย

โรงเรียน/ป�ายวัด 

สำรองดำเนินการ    10,000   

4 กรวยจราจร สำรองดำเนินการ 250  30 7,500   

5 เสื้อจราจร สำรองดำเนินการ 120  10 1,200   

6 ซVอมบำรุงวิทยุสื่อสาร สำรองดำเนินการ   6 5,000   

7 คVาเขUาเลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สองหมื่นเจ็ดพันแปดรUอยย่ีสบิบาทถUวน )                                                          27,820  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 27,820 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

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

                       (นายชลธี  ประทุมเทา)                                            (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

            งานสวัสดิภาพและจราจร                                          หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

 

ลำดับท่ี  7   หน"วยงาน  งานยานพาหนะ           ฝRาย  บรหิารงานทั่วไป                                                   

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  3 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    3 เปkาหมายข`อท่ี  11  

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  11 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  11.1,11.3                                             

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี 11 ตัวบ"งชี้  11.1,11.3                                                                

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้ท่ี  2.2.4                         

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL :  

1. เพื่อใหUบริการ

ยานพาหนะของโรงเรียน

แกVนักเรียน และบุคลากร 

2. เพื่อจัดจUาง

ยานพาหนะแกVบุคลากร

และนักเรียนในโรงเรียน 

3. เพื่อดำเนินการเรื่อง

เอกสารของยานพาหนะ

ของโรงเรียน 

4. เพื่อสำรวจความพึง

พอใจของผูUใชUบรกิาร 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

1. นักเรียนและ

บุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนมารพีทิักษ6 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

1. นักเรียนและ

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมแตVงต้ังกรรมการผูUรบัผิดชอบงาน 

2. เตรียมยานพาหนะและคนขับใหUพรUอมตามที่

ผูUใชUบริการรUองขอ 

3. เตรียมประสานงานในการจัดจUางยานพาหนะใหUแกV

ผูUใชUบริการ 

4. เตรียมสำรวจเรื่องเอกสารตVางๆ การตVอภาษี 

ทะเบียน ประกัน ยานพาหนะของโรงเรียน 

5. เตรียมแบบสำรวจความพึงพอใจของผูUใชUบริการ 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. จัดทำคำสั่งแตVงต้ังผูUรับผิดชอบงาน 

2. จัดทำแบบบันทึกขอใชUบริการ ใหUกับผูUใชUบริการไวUใชU

กรอกขUอมูลในการขอใชU 

3. จัดทำตารางการขอใชUบรกิารยานพาหนะของ

โรงเรียน ตามแบบบันทึกทีม่ีการรUองขอ 

4. จัดซื้อจัดจUางยานพาหนะใหUแกVผูUใชUบริการ 

5. ใหUบริการแกVผูUใชUบริการยานพาหนะ 

6. เบิกคVาใชUจVายในการดำเนินการตVอภาษี ทะเบียน 

ประกัน ยานพาหนะของโรงเรียนสVงตVอใหUฝäายธุรการ – 

 

1 พ.ค.63 

1 พ.ค.63 

 

4 พ.ค.63 

 

1 เม.ย.63 

 

11 พ.ค.63 

 

 

11 พ.ค.63 

11 พ.ค.63 

 

11 พ.ค.63 

 

ตลอดป8การศึกษา 

ตลอดป8การศึกษา 

1 ก.ค.63 

12 ต.ค.63 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

บุคลากรโรงเรียนมารี

พิทักษ6ไดUรับบรกิาร

ยานพาหนะดUวยความ

สะดวกปลอดภัย 

2. นักเรียนและ

บุคลากรในโรงเรียนมี

ยานพาหนะพรUอมใชU 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

1. รUอยละ  85  ของ

นักเรียนและบุคลากร

ไดUรับบริการยานพาหนะ

ดUวยความสะดวก

ปลอดภัย 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. สรุปสถิติการขอใชU

บริการยานพาหนะ แตVละ

สัปดาห6/ภาคเรียน/ป8

การศึกษา 

2. สรุปรายงานผลการ

ใชUบริการยานพาหนะ 

3. สรุปรายการการตVอ

ภาษี ทะเบียน ประกัน 

ยานพาหนะของโรงเรียน 

การเงินดำเนินการตVอไป 

7. จัดทำแบบประเมินความพงึพอใจในการใชU

ยานพาหนะของนักเรียน/บุคลากรในโรงเรียน 

  

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบบันทกึสถิติการขอใชUบรกิารยานพาหนะ 

แตVละสปัดาห6/ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

2. สำรวจเรื่องเอกสารตVางๆ การตVอภาษี ทะเบียน 

ประกัน ยานพาหนะของโรงเรียน  

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

1. สรุปสถิติการขอใชUบริการยานพาหนะ แตVละสปัดาห6/

ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

2. สรุปรายงานผลการใชUบริการยานพาหนะ 

 

3. สรุปรายการการตVอภาษี ทะเบียน ประกัน 

ยานพาหนะของโรงเรียน 

4. สรุปและรายงานผลความพึงพอใจในการใชU

ยานพาหนะของนักเรียน/บุคลากรในโรงเรียน 

5. สรุปการใชUยานพาหนะสVงหัวหนUาฝäายบริหารงาน

ทั่วไป ประสานสVงตVองานเทคโนโลยี 

6. รายงานผลตVอหัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป เพื่อ

รายงานตVอ ผูUอำนวยการและผูUจัดการ และนำขUอมูลสVงตVอ

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝäายพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากร 

28 ธ.ค.63 

12 ต.ค.63 (ท.1) 

26 ก.พ.64 (ท.2) 

 

 

ทุกสิ้นเดือน 

 

1 มี.ค.64 

 

 

 

ทุกสิ้นเดือน 

 

1 ต.ค.63 (ท.1) 

1 มี.ค.64 (ท.2) 

29 มี.ค.64 (ท.2) 

 

26 ก.พ.64 

 

26 ก.พ.64  

 

15 มี.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานยานพาหนะ (งานตVอทะเบียนและภาษีรถยนต6) ฝäาย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 ภาษีรถยนต6  สำรองดำเนินการ   4 70,000   

2 พรบ. สำรองดำเนินการ   4 4,000   

3 ประกันภัย สำรองดำเนินการ   4 65,000   

4 นำมันรถยนต6 สำรองดำเนินการ   4 80,000   

5 ซVอมบำรุง สำรองดำเนินการ   4 100,000   

6 คVาเอกสารและเขUา

เลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สามแสนหน่ึงหมื่นเกUาพันหUารUอยบาทถUวน )                                                          319,500  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 319,500 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

 

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

                       (นายชลธี  ประทุมเทา)                                            (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                  งานยานพาหนะ                                                หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

 

ลำดับท่ี  8   หน"วยงาน  งานหUองสมุด           ฝRาย  บรหิารงานทั่วไป                                                   

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  3 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    3 เปkาหมายข`อท่ี  11  

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  2.2                         

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี 11 ตัวบ"งชี้  11.3                                   

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี   2 ตัวบ"งชี้ท่ี    2.2.4                           

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL :  

1. เพื่อใหUบริการยืม – 

คืน หนังสือ สือ่ Internet 

ใหUแกVนักเรียนและ

บุคลากร 

2. เพื่อจัดหาสื่อ

อุปกรณ6หUองสมุดแตVละป8

การศึกษา 

3. เพื่อซVอมแซม

หนังสือ สื่ออปุกรณ6 ใน

หUองสมุด 

4. เพื่อจัดกจิกรรม

สVงเสริมรกัการอVานของ

นักเรียนในป8การศึกษา 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

1. นักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาป8ที่ 1 – 6 

2. บุคลากรใน

โรงเรียนมารพีทิักษ6 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมสำรวจความตUองการ การจัดซื้อหนังสือจาก

ตัวแทนนักเรียนโดยประสานงานกับงานระดับช้ัน ฝäาย

กิจการนักเรียน 

2. เตรียมสำรวจการซือ้หนังสือ ทำรายการหนังสือ 

ประสานงานกบังานจัดการเรียนรูU ฝäายวิชาการ 

3. เตรียมการจัดซื้อหนังสอื เพื่อนำเสนอราคาหนังสือ 

4. เตรียมนำเสนองานจัดซือ้หนังสือกับงานจัดซือ้ งาน

พัสดุ ครุภัณฑ6 ฝäายธุรการ - การเงิน 

5. จัดเตรียมจดัแยกหนังสือและลงทะเบียนหนังสือตาม

หมวดหมูVตามระบบดิวอี ้

6. เตรียมประสานงานกบังานโสตทัศนูปกรณ6 ฝäาย

บรหิารงานทั่วไป เพื่อจัดซื้อเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเขUา

หUองสมุด 

7. เตรียมจัดทำบันทึกสถิติการเขUาใชUหUองสมุด ของ

นักเรียนและครเูปÉนรายวันและรายบุคคล 

8. เตรียมประสานงานกบังานอาคาร สถานที่และ

สิ่งแวดลUอม ฝäายบริหารงานทั่วไป เพื่อปรับปรงุหUองสมุด 

9. เตรียมจัดกิจกรรมสVงเสริมรกัการอVานของนักเรียน 

9.1 กิจกรรมจัดบอร6ดนิทรรศการ 

   

14 พ.ค.63 

 

 

18 พ.ค. 63 

 

22 พ.ค. 63 

22 พ.ค.63 

 

14 พ.ค.63 

 

 

1 พ.ค.63 

 

11 พ.ค.63 

 

1 เม.ย.63 

 

13 พ.ค. 63 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

1. นักเรียนและ

บุคลากรไดUรับการบริการ

ยืม – คืนหนังสืออยVาง

สะดวก 

2. นักเรียนและ

บุคลากรมสีื่ออุปกรณ6ใน

หUองสมุดใชUอยVางเพียงพอ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

1. นักเรียนและ

บุคลากรรUอยละ 85 ไดUรับ

บริการหUองสมุดอยVาง

เพียงพอ 

2. ครูและนักเรียน 

รUอยละ 85 ไดUแสวงหา

ความรูUดUวยตนเองจากสื่อ

ที่หลากหลาย 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบประเมินความ

พึงพอใจของผูUใชUบริการ

หUองสมุด 

2. รายงานผลสรุปงาน

หUองสมุด 

9.2 กิจกรรมหUองสมุดเคลื่อนที ่

9.3 สปัดาห6หUองสมุด 

9.4 กิจกรรมหUองสมุดมีชีวิต 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. จัดทำแบบใหUบริการยืม – คืน หนังสือ สือ่ Internet 

ใหUแกVนักเรียนและบุคลากร 

2. ซVอมแซมหนังสือ สื่ออุปกรณ6 ในหUองสมุด 

3. ดำเนินการใหUบริการยืม – คืน หนังสอื สื่อ Internet 

ใหUแกVนักเรียนและบุคลากร 

4. จัดทำบัตรสมาชิกใหUกับนักเรียนและบุคลากร 

5. จัดกิจกรรมสVงเสรมิรักการอVานของนักเรียน 

5.1 กิจกรรมจัดบอร6ดนิทรรศการ 

5.2. กิจกรรมหUองสมุดเคลื่อนที ่

5.3 สปัดาห6หUองสมุด 

5.4 กิจกรรมหUองสมุดมีชีวิต 

6. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผูUใชUบริการ 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล    (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบหนังสือในแตVละภาคเรียน 

2. สำรวจความพึงพอใจของผูUใชUบริการหUองสมุด 

3. ตรวจเช็คสถิติการเขUาใชUหUองสมุดของนักเรียนและ

บุคลากรในโรงเรียน 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

1. เก็บรวบรวมขUอมลู วิเคราะห6และสรุปผลความพงึ

พอใจการใชUหUองสมุด 

2. สรุปผลการดำเนินงาน งานหUองสมุดและจัดทำ

รูปเลVมนำเสนอหัวหนUาฝäายบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

12 พ.ค.63 

 

20 เม.ย.63 

14 พ.ค.63 

 

14 พ.ค.63 

14 พ.ค.63 

 

 

 

 

22 ก.พ.64 

 

 

1 ต.ค.63 (ท.1) 

1 ก.พ.64 (ท.2) 

26 ก.พ.64 

26 ก.พ.64 

 

 

 

1 มี.ค.64 

 

15 มี.ค.64 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานหUองสมุด (กิจกรรมจัดบอร6ดนิทรรศการ) ฝäาย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A4 สำรองดำเนินการ 120  2 240   

2 โปสเตอร6ภาพวัน

สำคัญตVางๆ 

สำรองดำเนินการ    1,000   

3 คVาเอกสารและเขUา

เลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงพันเจ็ดรUอยสี่สบิบาทถUวน )                                                          1,740  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 1,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

 

  

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

                  (นางสาวพงษ6ลดา  พลโคกกVอง)                                       (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                 งานหUองสมุด                                                    หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานหUองสมุด (กิจกรรมหUองสมุดเคลื่อนที)่ ฝäาย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A4 สำรองดำเนินการ 120  2 240   

2 คVาเอกสารและเขUา

เลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (เจ็ดรUอยสี่สบิบาทถUวน )                                                          740  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 740 บาท     งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

 

  

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

                  (นางสาวพงษ6ลดา  พลโคกกVอง)                                       (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                 งานหUองสมุด                                                    หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานหUองสมุด (กิจกรรมสัปดาห6หUองสมุด) ฝäาย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A4 สำรองดำเนินการ 120  2 240   

2 จัดบอร6ดนิทรรศการ สำรองดำเนินการ    5,000   

3 คVาของรางวัล สำรองดำเนินการ    2,000   

4 คVาเอกสารและเขUา

เลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (เจ็ดพันหน่ึงพันเจ็ดรUอยสี่สบิบาทถUวน )                                                          7,740  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 1,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

 

  

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

                  (นางสาวพงษ6ลดา  พลโคกกVอง)                                       (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                 งานหUองสมุด                                                    หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใชจ̀"าย 

หนVวยงาน งานหUองสมุด (กิจกรรมหUองสมุดมีชีวิต) ฝäาย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 จัดซื้อหนังสือใหมV สำรองดำเนินการ    100,000   

2 รถเข็นหนังสือ สำรองดำเนินการ   1 6,760   

3 จัดซื้ออปุกรณ6ใน

หUองสมุด(เครื่องเย็บ

กระดาษ แลคซี  กาว

ลาเทค กาว 2 หนUา

แบบบาง กาว 2 หนUา

แบบหนา สต๊ิกเกอร6

ใส แฟ�มเกบ็งาน 

กระดาษ A 4) 

สำรองดำเนินการ    5,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันเจ็ดรUอยหกสิบบาทถUวน )                                                          111,760  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 111,760 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

  

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

                  (นางสาวพงษ6ลดา  พลโคกกVอง)                                       (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                 งานหUองสมุด                                                    หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

 

ลำดับท่ี  9   หน"วยงาน  งานพยาบาล           ฝRาย  บรหิารงานทั่วไป                                                   

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  3 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    3 เปkาหมายข`อท่ี  3  

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  2.5                         

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ"งชี้  1.2                                    

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ"งชี้ท่ี  1.2.4                             

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพื่อใหUบริการ

เกี่ยวกับการดูแลรักษา

สุขภาพของนักเรียน 

2. เพื่อใหUบริการ

เกี่ยวกับการดูแลรักษา

สุขภาพของบุคลากร 

3.  เพื่อจัดหาวัสดุ/

ครุภัณฑ6/ยาเบื้องตUนใน

หUองพยาบาล 

4. เพื่อจัดทำทะเบียน

ยา/ครุภัณฑ6/ตรวจสอบ

คุณภาพยา 

5. เพื่อสำรวจความพึง

พอใจของผูUใชUบรกิาร 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

1. นักเรียนของ

โรงเรียนมารีพทิักษ6ทุกคน 

2. บุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนมารพีทิักษ6ทุกคน 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมแตVงต้ังผูUรับผิดชอบงานพยาบาล 

2. เตรียมเอกสารทีเ่กี่ยวขUองในการดูแลรักษาสุขภาพ

ของนักเรียน 

3. เตรียมกำหนดการตรวจสุขภาพประจำป8ของนักเรียน

และบุคลากร 

4. เตรียมจัดหาวัสดุ/ยาเบื้องตUนในหUองพยาบาล 

5. เตรียมจัดทำทะเบียนยา/ครุภัณฑ6/ตรวจสอบคุณภาพ

ยา 

6. เตรียมจัดกิจกรรมสVงเสริมงานพยาบาล 

6.1 กิจกรรมฉีดวัคซีนสรUางภูมิคุUมกันโรคนักเรียน 

6.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพฟfนนักเรียน 

6.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 

6.4 กิจกรรมตรวจสุขภาพครู บุคลากรและพนักงาน 

6.5 กิจกรรมหUองพยาบาลเคลื่อนที ่

7. เตรียมทำแบบสำรวจความพงึพอใจของผูUใชUบริการ 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. ดำเนินการสำรวจความตUองการยาสามัญประจำบUาน

ในตูUยาที่หUองพยาบาล 

2. ดำเนินการจัดซื้อยาที่ตUองการเพิ่มเติม 

   

1 พ.ค.63 

1 พ.ค.63 

 

6 พ.ค.63 

 

6 พ.ค.63 

8 พ.ค.63 

 

8 พ.ค.63 

 

 

 

 

 

12 พ.ค.63 

 

 

15 พ.ค.63 

 

17 พ.ค.63 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

1. มีการจัดตรวจสอบ

สุขภาพประจำป8ของครู 

เจUาหนUาที่และนักเรียน 

2. มีการจัดหUอง

พยาบาลและยาประจำ

หUองพยาบาลอยVาง

เพียงพอ 

3. สVงนักเรียนเขUาพกั

รักษาตVอที่โรงพยาบาล

เมื่อนักเรียนเจบ็ปäวยหนัก 

4. จัดฉีดวัคซีนใหUกับ

นักเรียนระดับ ป.5 และ 

ป.6 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

1. รUอยละ 90 มีการ

จัดบรรยากาศหUอง

พยาบาล เวชภัณฑ6และยา

สามัญประจำบUาน 

2. รUอยละ 95 ของ

นักเรียนที่เจ็บปäวยไดUรับ

การดูแลรักษา 

3. รUอยละ 90 ของ

ผูUเรียนมีความพึงพอใจใน

การใชUบรกิารหUอง

พยาบาล 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

3. จัดตูUยาแยกประเภทยาใชUภายในและยาใชUภายนอก 

อุปกรณ6ตVางๆและเขียนช่ือกำกบัใหUเห็นชัดเจน 

4. ดำเนินงานอนามัยโรงเรียนดังน้ี 

4.1 กิจกรรมฉีดวัคซีนสรUางภูมิคุUมกันโรคนักเรียน 

4.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพฟfนนักเรียน 

4.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 

4.4 กิจกรรมตรวจสุขภาพครู บุคลากรและพนักงาน 

4.5 กิจกรรมหUองพยาบาลเคลื่อนที ่

5. ประสานงานกบัหนVวยสาธารณสุขเพือ่ตรวจสุขภาพ

และฉีดวัคซีนนักเรียน 

6. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผูUใชUบรกิาร 

  

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. กำกับติดตามการดำเนินของงานพยาบาลในโรงเรียน 

2. สำรวจยาที่ยังเหลืออยูVและแยกยาที่หมดอายุการใชU

งานออกทำลาย 

3. ประเมินความพึงพอใจ 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

1. เก็บรวบรวมขUอมลูวิเคราะห6และสรปุผลขUอมลูแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผูUใชUบริการ 

2. สรุปผลการดำเนินงานของงานพยาบาลแกVหัวหนUา

ฝäายบริหารงานทั่วไป ผูUอำนวยการและผูUจัดการ 

17 พ.ค.63 

 

14 พ.ค.63 

 

 

 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

1 ต.ค.63 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 

19 ต.ค.63 (ท.1) 

22 ก.พ.64 (ท.1) 

26ก.พ.64 

 

 

1 มี.ค.64 

 

15 มี.ค.64 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

1. แบบประเมินความ

พึงพอใจของผูUใชUบริการ 

2. รายงานผลสรุปงาน

พยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานพยาบาล (กิจกรรมฉีดวัคซีนสรUางภูมิคุUมกันโรคนักเรียน) ฝäาย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A4 ควอลิต้ีA4   3 360   

2 คVาอาหารเบรค สำรองดำเนินการ    1,000   

3 คVาเอกสารและเขUา

เลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงพันแปดรUอยหกสิบบาทถUวน )                                                          1,860  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 1,860 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

 

  

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

                     (นางสาวพรรทิยา  ชมเชย)                                          (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                งานพยาบาล                                               หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานพยาบาล (กิจกรรมตรวจสุขภาพฟfนนักเรียน) ฝäาย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A4 ควอลิต้ีA4  120  3 360   

2 คVาอาหารเบรค สำรองดำเนินการ    1,000   

3 คVาเอกสารและเขUา

เลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงพันแปดรUอยหกสิบบาทถUวน )                                                          1,860  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 1,860 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

 

  

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

                     (นางสาวพรรทิยา  ชมเชย)                                          (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                งานพยาบาล                                               หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานพยาบาล (กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน) ฝäาย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A4 ควอลิต้ีA4  120  3 360   

2 คVาอาหารเบรค สำรองดำเนินการ    1,000   

3 คVาเอกสารและเขUา

เลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงพันแปดรUอยหกสิบบาทถUวน )                                                          1,860  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 1,860 บาท    งบจัดหา         บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

 

  

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

                     (นางสาวพรรทิยา  ชมเชย)                                          (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                งานพยาบาล                                               หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานพยาบาล (กิจกรรมตรวจสุขภาพครู บุคลากร พนักงาน) ฝäาย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A4 ควอลิต้ีA4 120  3 360   

2 คVาตรวจสุขภาพ สำรองดำเนินการ    124,200   

3 คVาอาหารเบรค สำรองดำเนินการ    3,000   

4 คVาเอกสารและเขUา

เลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงแสนสองหมื่นแปดพันหกสบิบาทถUวน )                                                          128,060  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 128,060 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

 

  

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

                     (นางสาวพรรทิยา  ชมเชย)                                          (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                งานพยาบาล                                               หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานพยาบาล (กิจกรรมหUองพยาบาลเคลื่อนที)่ ฝäาย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A4 ควอลิต้ีA4 80  แกรม 120  2 รีม 240   

2 ยาเวชภัณฑ6สำหรบั

หUองเรียน 

สำรองดำเนินการ    10,000   

3 คVาเอกสารและเขUา

เลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงหมื่นเจ็ดรUอยสีส่ิบบาทถUวน )                                                          10,740  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 10,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

 

  

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

                     (นางสาวพรรทิยา  ชมเชย)                                          (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                งานพยาบาล                                               หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานพยาบาล (งานจัดซื้ออปุกรณ6และเวชภัณฑ6) ฝäาย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A4 ควอลิต้ี A4 80 แกรม 120  2 รีม 240   

2 ยาเวชภัณฑ6สำหรบั

หUองพยาบาล สำรองดำเนินการ    15,000 
  

3 ตูUยา สำรองดำเนินการ   1 3,000   

4 แฟ�มบันทึกการใชUยา สำรองดำเนินการ 50  6 300   

3 คVาเอกสารและเขUา

เลVมสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงหมื่นเกUาพันสี่สบิบาทถUวน )                                                          19,040  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 19,040 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

 

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

                     (นางสาวพรรทิยา  ชมเชย)                                          (นางสาวดวงนภา  โลมปลา)      

                งานพยาบาล                                               หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

ลำดับท่ี  1   หน"วยงาน   งานบริหารฝäายธุรการ การเงิน      ฝRาย          ธุรการ การเงิน    

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3    ยุทธศาสตรLข`อท่ี    4 เปkาหมายข`อท่ี  12    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  2.1               

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ"งชี้  8.4                         

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี     ตัวบ"งชี้ท่ี                               

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

   1. เพื่อวางแผนรVวมกับ

หัวหนUาฝäายธุรการ การเงิน 

ในการกำหนดแผนงาน

บริหารฝäายธุรการ การเงิน 

   2. เพื่อสVงเสริมสนับสนุน

ในการพัฒนาบุคลากรใน

ฝäายใหUมปีระสิทธิภาพ 

   3. เพื่อรวบรวม และ

สรปุรายงานกาดำเนินงาน

ในฝäายธุรการ การเงิน ทุก

สัปดาห6 เดือน / ภาคเรียน 

/ ป8การศึกษา 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

1.บุคลากรในฝäาธุรการ

การเงิน 

2. คร ูนักเรียน 

ผูUปกครอง และชุมชนผูUมา

ขั้นวางแผน (P : PLAN)  

1.1 ประชุมคณะกรรมการฝäาย ธุรการ-การเงินเพื่อ  

1.1.1 เตรียมวางแผนรVวมกบั หัวหนUาฝäายในการ

กำหนดแผนงาน บรหิารฝäายธุรการ - การเงิน  

1.1.2 เตรียมสVงเสริม สนับสนุนในการพฒันาบุคลากร

ในฝäาย ใหUมีประสิทธิภาพ  

1.1.3 เตรียมรวบรวมและสรุป รายงาน การดำเนินงาน

ในฝäายธุรการการเงิน ทุกสัปดาห6/เดือน/ภาคเรียน/ป8 

การศึกษา 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1.1 วางแผนรVวมกับหัวหนUาฝäายในการกำหนดแผนงาน

บรหิารฝäายธุรการ – การเงิน 

1.1.1 กำหนดแบบฟอร6มปฏิทิน การติดตามสรปุงาน

ของงานแตVละงานในฝäายธุรการ – การเงิน 

1.1.2 ประสานงานกับงานแตVละงานในฝäายธุรการ–

การเงิน เพื่อแจUงแบบฟอร6มและปฏิทินการสรปุรวบรวมงาน 

1.1.3 ประชาสัมพันธ6งานในฝäายใหUบุคลากรในฝäาย

ธุรการ-การเงินและผูUที่เกี่ยวขUองรบัทราบ 

 

 

16 เมษายน 2563  

 

เดือนละ 1 ครั้ง  

 

15 พ.ค.62-15 

มี.ค. 64 

 

 

 

 

 

1 เม.ย. 63 – 1 

พ.ค. 64 

1 เม.ย. 63 – 1 

พ.ค. 64 

1 เม.ย. 63 – 1 

พ.ค. 64 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

ติดตVอรับบริการ 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

   1. มีการวางแผนรVวมกับ

หัวหนUาฝäายธุรการ การเงิน 

ในการกำหนดแผนงาน

บรหิารฝäายธุรการ การเงิน 

ใหUเปÉนปfจจุบัน 

   2. มีการสVงเสรมิ 

สนับสนุนในการพัฒนา

บุคลากรในฝäาย ใหUมี

ประสิทธิภาพ ใหUเปÉน

ปfจจุบัน 

   3. มีการรวบรวม และ

สรปุรายงานการ

ดำเนินงานในฝäายธุรการ 

การเงิน ทุกสปัดาห6 เดือน 

/ ภาคเรียน / ป8การศึกษา 

ใหUเปÉนปfจจุบัน 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

   1. บุคลากรฝäายธุรการ

การเงินรUอยละ 80 

วางแผนรVวมกบัหัวหนUา

ฝäายในการกำหนด

แผนงานบริหารฝäายธุรการ

การเงิน 

2. บุคลากรฝäายธุรการ

การเงินรUอยละ 80 ไดUรับ

การสVงเสรมิสนับสนุนใน

1.2 สVงเสรมิ สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในฝäายใหUมี

ประสิทธิภาพ 

1.2.1 รวบรวมขUอมลูความตUองการพฒันาอบรมในฝäาย

ธุรการ–การเงิน ประสานสVงตVอใหUกับงานทรพัยากรมนุษย6 

ฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ในการจัด 

อบรม/ประชุม/สมัมนา 

1.2.2 รวบรวมขUอมลูผลการอบรม/ประชุม/สัมมนา 

ของบุคลากรในแตVละงานในฝäายธุรการ – การเงิน สVงตVอใหU

หัวหนUาฝäายธุรการ – การเงิน และงานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

1.3 รวบรวมและสรุปรายงาน การดำเนินงานในฝäาย

ธุรการ – การเงิน 

1.3.1 สรุปการดำเนินงานของแตVละงานในฝäายธุรการ 

การเงินนำเสนอหัวหนUาฝäาย ผูUแทนผูUรับใบอนุญาต

ผูUอำนวยการและผูUจัดการ 

1.3.2 สVงสรุปรายงานผลการดำเนินงานของฝäายธุรการ 

การเงินใหUกบังานวิจัย นโยบายและแผน ฝäายพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากรเพื่อสรุปเปรียบเทียบกับแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C : CHECK) 

1.1 รวบรวมขUอมลูความตUองการพฒันาอบรมในฝäาย

ธุรการ–การเงินประสานสVงตVอใหUกบั ฝäายพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากร ในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา 

1.2 รวบรวมขUอมลูผลการอบรม/ประชุม/สัมมนา ของ

บุคลากรในแตVละงานในฝäายธุรการ–การเงิน สVงตVอใหUหัวหนUา

ฝäายธุรการ–การเงิน และงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

 

 

1 พ.ค.63-1 มี.ค.

64 

 

 

1 พ.ค.63-1 มี.ค.

64 

 

 

 

 

1 พ.ค.63-1 มี.ค.

63 

 

1 พ.ค.63-1 มี.ค.

63 

 

 

 

 

1 พ.ค.63-1 มี.ค.

63 

 

 

1 พ.ค.63-1 มี.ค.

63 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

การพัฒนาบุคลากรในฝäาย

ใหUมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถรวบรวม

และสรุปรายงาน การ

ดำเนินงานในฝäายธุรการ-

การเงิน ทุกสปัดาห6/เดือน/

ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

   1. แบบสรุปรายงานผล

การดำเนินงานบริหารฝäา

ธุรการ การเงิน  

1.1 สรุปการดำเนินงานของแตVละงานในฝäายธุรการ–

การเงิน นำเสนอหัวหนUาฝäาย ผูUแทนผูUรบัใบอนุญาต

ผูUอำนวยการและผูUจัดการ 

1.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานของฝäายธุรการ–

การเงิน ใหUกับงานวิจัยนโยบายและแผน ฝäายพฒันาคุณภาพ 

การศึกษาและบุคลากร เพื่อสรปุเปรียบเทียบกบัแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 

1 มี.ค.63 – 30

เม.ย.64 

 

1 มี.ค.63 – 30

เม.ย.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน       งานธุรการ การเงิน      ฝäาย    ธุรการ การเงิน  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษงานพมิพ6 SMARTIST 70  

แกรม 

76 - 35 2,660   

2 วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ้นเปลอืง    4,530   

3 หมึกพมิพ6 CANON LBP 6030 760  3 2,280   

4 หมึกพมิพ6 BROTHER DCP-

7060D 

830  2 1,660   

5 หมึกพมิพ6/เครื่องfax BROTHER MFC-

7360 

830  1 830   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงหมื่นหน่ึงพันเกUารUอยหกสบิบาทถUวน ) 11,960  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 11,960 บาท    งบจัดหา          บาท 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

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

                     (นางสาวจารุณี  ชัยทัด)                                        (นางสาวศศิกมล  อภัยจิต)      

                งานบริหารฝäายธุรการ การเงิน             หัวหนUาฝäายธุรการ การเงิน 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

ลำดับท่ี  2   หน"วยงาน         ธุรการ         ฝRาย              งานธุรการ  การเงิน          

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3    ยุทธศาสตรLข`อท่ี    4 เปkาหมายข`อท่ี  12    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี    2.1             

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ"งชี้         8.4                  

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี     ตัวบ"งชี้ท่ี                               

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

   1. เพื่อวางแผนรVวมกับ

หัวหนUาฝäายธุรการ การเงิน 

ในการกำหนดแผนงาน

บรหิารฝäายธุรการ การเงิน 

    2. เพื่อสVงเสริม 

สนับสนุนในการพัฒนา 

บุคลากรในฝäาย ใหUมี

ประสิทธิภาพ 

    3. เพื่อรวบรวม และ

สรปุรายงานการ

ดำเนินงานในฝäายธุรการ 

การเงิน ทุกสปัดาห6 / 

เดือน / ภาคเรียน / ป8

การศึกษา 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

    1. ครู นักเรียน

ผูUปกครองและชุมชนผูUมา

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1.1 ประชุมคณะกรรมการฝäายธุรการการเงินเพื่อ 

1.1.1 เตรียมวางแผนรVวมกบัหัวหนUาฝäายธุรการ–

การเงิน ในการกำหนดแผนงานธุรการ 

1.1.2 เตรียมดำเนินงานธุรการจัดทำเอกสารที่

เกี่ยวขUองกบังานธุรการ 

1.1.3 เตรียมรวบรวมและสรุปรายงานการดำเนินงาน 

งานธุรการ 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1.1 วางแผนรVวมกับหัวหนUาฝäายธุรการการเงิน ในการ

กำหนดแผนงานธุรการ 

1.1.1 ประสานงานกับงานแตVละงานตามโครงสรUางการ

บรหิารงานโรงเรียน 

1.1.2 ประชาสัมพันธ6งานธุรการใหUผูUที่เกี่ยวขUองทราบ 

1.2 ดำเนินงานธุรการใหUมีประสิทธิภาพ 

1.2.1 ติดตVอประสานงานกับบุคคลภายในหนVวยงาน

เดียวกันหรอืหนVวยงานที่เกี่ยวขUอง เพื่อใหUการปฏิบัติงาน

เปÉนไปดUวยความราบรื่น 

 

 

1 เม.ย. 2563 

 

15 พ.ค. 2562-15 

มี.ค. 2564 

15 พ.ค. 2562-15 

มี.ค. 2564 

 

 

 

 

15 พ.ค. 2562-15 

มี.ค. 2564 

15 พ.ค. 2562-15 

มี.ค. 2564 

15 พ.ค. 2562-15 

มี.ค. 2564 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

ติดตVอรับบริการงานธุรการ 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

   1. มีการวางแผนรVวมกับ

หัวหนUาฝäายธุรการ  

การเงิน ในการกำหนด

แผนงานบริหารฝäาย 

ธุรการ การเงิน ใหUเปÉน

ปfจจุบัน 

   2. มีการสVงเสรมิ 

สนับสนุนในการพัฒนา 

บุคลากรในฝäาย ใหUมี

ประสิทธิภาพ ใหUเปÉน 

ปfจจุบัน 

   3. มีการรวบรวม และ

สรปุรายงานการ

ดำเนินงานในฝäายธุรการ 

การเงิน ทุกสปัดาห6 เดือน 

/ ภาคเรียน / ป8การศึกษา 

ใหUเปÉนปfจจุบัน 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

 1. บุคลากรงานธุรการ 

รUอยละ 80 วางแผน

รVวมกับหัวหนUาฝäาย

ธุรการ–การเงินในการ

กำหนดแผนงานธุรการ 

2. บุคลากรงานธุรการ 

รUอยละ 80 ดำเนินงาน

ธุรการอยVางมี

1.2.2 ใหUบริการขUอมลูแกVผูUมาติดตVองาน เพือ่ใหUไดUรบั

ขUอมูลทีจ่ะนำไปใชUประโยชน6ไดUตVอไป 

1.2.3 ผลิตเอกสารตVางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของหนVวยงาน และปฏิบัติหนUาที่อื่นทีเ่กี่ยวขUอง

ตามที่ไดUรับมอบหมาย 

1.3 รวบรวมและสรุปรายงาน การดำเนินงานงานธุรการ 

 

1.3.1 รวบรวมและสรุปการดำเนินงานเพื่อนำเสนอ

หัวหนUาฝäายธุรการการเงิน 

1.3.2 สVงสรุปรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอ

หัวหนUาฝäายธุรการการเงิน 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานของ

ฝäายธุรการ-การเงิน 

1.2 ปรับปรุง แกUไข การดำเนินงานตามแผนงานของงาน

ธุรการ 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

1.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ 

1.2 สรุปผล รายงาน งานธุรการใหUหัวหนUาฝäายธุรการ-

การเงินและนำเสนอผูUบรหิาร เพือ่นำมาปรับปรงุแกUไขและ 

นำไปใชUในป8การศึกษาตVอไป 

15 พ.ค. 2562-15 

มี.ค. 2564 

15 พ.ค. 2562-15 

มี.ค. 2564 

 

 

 

15 พ.ค. 2562-15 

มี.ค. 2564 

15 พ.ค. 2562-15 

มี.ค. 2564 

 

 

ทุกเดือน 

 

 

 

 

1 มี.ค.63 – 30 

เม.ย.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

ประสิทธิภาพ 

3. สามารถรวบรวม

และสรุปรายงาน การ

ดำเนินงานงานธุรการ 

นำเสนอหัวหนUาฝäาย

ธุรการ-การเงินไดU 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

   1. แบบสอบถามความ

พึงพอใจของผูUมารบับริการ

งานธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน      งานธุรการ       ฝäาย    ธุรการ การเงิน  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษงานพมิพ6 SMARTIST 70 แก

รม 

76 - 20 1,520   

2 วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ้นเปลอืง  -  7,860   

3 หมึกพมิพ6 BROTHER DCP-

7060D 

830 - 1 830   

4 หมึกเครื่องถVาย

เอกสาร 

KYOCERA 3,500 - 2 7,000 

 

  

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงหมื่นเจ็ดพันสองรUอยสิบบาทถUวน) 17,210  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 17,210 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

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

                 (นางสาวสุดารัตน6  ปรีชากลุ)                                     (นางสาวศศิกมล  อภัยจิต)      

                        งานธุรการ                                หัวหนUาฝäายธุรการ การเงิน 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

ลำดับท่ี  3   หน"วยงาน           งานสารบรรณ        ฝRาย         งานธุรการ การเงิน         

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3    ยุทธศาสตรLข`อท่ี   4 เปkาหมายข`อท่ี  12    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  2.2               

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ"งชี้  8.5                         

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี     ตัวบ"งชี้ท่ี                           

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพื่อดำเนินการ

จัดทำเอกสารการรบั

จดหมายจากหนVวยงาน

ตVางๆ  ทั้งในและนอก

โรงเรียน 

2. เพื่อดำเนินการ

จัดทำเอกสารออกภายใน

และนอกโรงเรียน 

3. เพื่อประสานงาน

และทำทะเบียนรับพัสดุ 

ครุภัณฑ6 เอกสาร

หนVวยงานตVางๆ ใหU

บุคลากรภายในโรงเรียน 

4. เพื่อดำเนินการ

จัดทำเอกสารหนVวยงาน

ตVางๆ ที่เกี่ยวขUองกับ

โรงเรียนตามที่ไดUรับ

มอบหมายจากหัวหนUา

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1.1 ประชุมคณะกรรมการฝäายธุรการการเงินเพื่อ 

1.1.1 เตรียมแตVงต้ังผูUรับผิดชอบงาน 

1.1.2 เตรียมประชุมช้ีแจงการดำเนินงาน 

1.1.3 เตรียมศึกษาสภาพปfญหาและความตUองกาi 

1.1.4 เตรียมจัดทำตารางการปฏิบัติงานและเอกสารที่

เกี่ยวขUองกบังานสารบรรณ 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1.1 ดำเนินการติดตVอประสานงานกบัหนVวยงานภาครัฐ

และเอกชน หรือตUนสังกัดตามนโยบาย หรือที่ไดUรับมอบหมาย

จากผูUอำนวยการหรือผูUจัดการ 

1.1.1 เบิกสวัสดิการคVารักษาพยาบาลคVาการศึกษาบุตร

คVาชVวยเหลือบุตร บุคลากรภายในโรงเรียน 

1.1.2 ประสานงานเอกสารงานทรัพยากรมนุษย6 ฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาการบรรจุ แตVงต้ัง เสนอ ผอ.รายงาน

ตUนสังกัด ศธ. 

1.1.3 ดำเนินการประสานงานทรัพยากรมนุษย6 ฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำเอกสารขออนุญาตคร ู

 

 

1 เม.ย 2563 

เดือนละ 1 ครั้ง 

15พ.ค.62-15 

มี.ค.64 

 

 

 

ทุกเดือน 

 

 

ทุกเดือน 

 

15-พ.ค.-63 

 

 

15-พ.ค.-63 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

ฝäาย/ผูUอำนวยการโรงเรียน 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

1. ครู นักเรียน 

ผูUปกครองและชุมชนผูUมา

ติดตVอรับบริการ 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

1. มีการดำเนินการ

จัดทำเอกสารการรบั 

จดหมายจากหนVวยงาน

ตVางๆ  ทั้งในและนอก

โรงเรียน 

2. มีการดำเนินการ

จัดทำเอกสารออกภายใน

และนอกโรงเรียน 

3. มีการประสานงาน

และทำทะเบียนรับ 

พัสดุ ครุภัณฑ6 เอกสาร

หนVวยงานตVางๆ ใหU

บุคลากรภายในโรงเรียน 

4. มีการดำเนินการ

จัดทำเอกสารหนVวยงาน

ตVางๆ ที่เกี่ยวขUองกับ

โรงเรียนตามที่ไดUรับ

มอบหมายจากหัวหนUา

ฝäาย/ผูUอำนวยการโรงเรียน 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

1. บุคลากรงานสาร

บรรณ รUอยละ 80 มีการ

ตVางชาติ 

1.1.4 ดำเนินการประสานงานทรัพยากรมนุษย6ฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/

ตVอไปใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

1.2 ดำเนินการจัดทำเอกสารการรับจดหมายหนVวยงาน

ตVางๆ 

1.2.1 การรับจดหมายและการแยกเอกสารของแตVละ

หนVวยงาน เพื่อเตรียมลงทะเบียนหนังสอืรบัเขUาแยก 

ประเภทหนังสือรับเขUา บันทึกนำเสนอผูUจัดการและ 

ผูUอำนวยการ ลงนามแจUงหนVวยงานหรือฝäายตVางๆ ดำเนินงาน 

1.2.2 การรับจดหมายและการแยกเอกสารของแตVละ

หนVวยงาน เพื่อเตรียมลงทะเบียนหนังสอืออก 

1.3 ดำเนินการงานเอกสารหนVวยงานตVางๆ ทีเ่กี่ยวขUองกบั

โรงเรียน 

1.3.1 จัดทำเอกสารคำรUองขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล

ประสานงานวัดผลประเมินผลและทะเบียน ฝäายวิชาการ 

นำเสนอคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนเพือ่อนุมัติรับรอง

จำนวนนักเรียนและดำเนินการสVงคำรUองขอรับการอุดหนุนตVอ 

ตUนสังกัดตรวจสอบรับการอุดหนุน 

1.3.2 จัดทำเอกสารคำรUองขอรับการอุดหนุนโครงการ

อาหารเสริม (นมโรงเรียน)ประสานงานวัดผลประเมินผล 

นำเสนอคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน เพื่ออนุมัติรบัรอง 

จำนวนนักเรียนและดำเนินการสVงคำรUองขอรับการอุดหนุน

โครงการอาหารเสรมิ (นมโรงเรียน) 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานของ

ฝäายธุรการ-การเงิน 

1.2 ปรับปรุง แกUไข การดำเนินงานตามแผนงานของงาน

สารบรรณ 

 

15พ.ค.62–31 

มี.ค.64 

 

15พ.ค.62–31 

มี.ค.64 

ทุกวัน 

 

 

 

ทุกวัน 

 

วันที่ 1–10 

ของทุกเดือน 

 

 

 

 

 

1 เมษายน 63 

1 พฤศจิกายน 63 

 

 

 

 

 

ทุกเดือน 

20-28 ก.พ.62 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

จัดทำเอกสารการรบั

จดหมายจากหนVวยงาน

ตVางๆ ทั้งในและนอก

โรงเรียน 

2. บุคลากรงานสาร

บรรณ รUอยละ 80 มีการ

จัดทำเอกสารออกภายใน

และภายนอกโรงเรียน 

3. บุคลากรงานสาร

บรรณรUอยละ 80 มีการ

ประสานงานและทำ

เอกสารหนVวยงานตVางๆ 

ใหUบุคลากรภายในโรงเรียน 

 4. บุคลากรงานสารบรรณ 

รUอยละ 80 มีการจัดทำ

เอกสารหนVวยงานตVางๆ ที่

เกี่ยวขUองกบัโรงเรียน

ตามที่ไดUรับมอบหมายจาก

หัวหนUาฝäาย ผูUแทนผูUรับ 

ใบอนุญาตผูUจัดการและ 

ผูUอำนวยการ 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

1.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ 

1.2 สรุปผล รายงาน งานสารบรรณแกVหัวหนUาฝäายธุรการ-

การเงินและนำเสนอผูUบรหิาร เพือ่นำมาปรับปรงุแกUไขและ 

นำไปใชUในป8การศึกษาตVอไป 

 

 

1มี.ค.63 – 30 

เม.ย.64 

1มี.ค.63 – 30 

เม.ย.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน       งานสารบรรณ       ฝäาย    ธุรการ การเงิน  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษงานพมิพ6 SMARTIST 70 แก

รม 

76 - 30 2,280   

2 วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ้นเปลอืง    570   

3 หมึกพมิพ6 BROTHER DCP-

7060D 

830  3 2,490   

4 หมึกพมิพ6 CANON MP287 380  6 2,280   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงหมื่นหกรUอยหกสบิบาทถUวน ) 10,660  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 10,660 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

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

                 (นางสาวสุดารัตน6  ปรีชากลุ)                                     (นางสาวศศิกมล  อภัยจิต)      

                        งานสารบรรณ                     หัวหนUาฝäายธุรการ การเงิน 

 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 
 

ลำดับท่ี  4   หน"วยงาน      งานทะเบียนและสถิติ     ฝRาย        งานธุรการ การเงิน    

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3    ยุทธศาสตรLข`อท่ี  4   เปkาหมายข`อท่ี  12    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  2.1               

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ"งชี้  8.6                         

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี     ตัวบ"งชี้ท่ี                           

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

  1. เพื่อสำรวจและ

รวบรวมขUอมูลนักเรียนที่

เขUาใหมV ลาออกและ

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแตV

ละระดับช้ัน 

  2. เพื่อเก็บรวบรวมแฟ�ม

ประวัตินักเรียนและ

เอกสารหลักฐานตVางๆ

เกี่ยวกับการประเมินผล

นักเรียน 

  3. เพื่อจัดทำบัตร

ประจำตัวนักเรียน สำรวจ

และประสานงานกบัฝäาย

วิชาการ จัดพิมพ6รายช่ือ

นักเรียนพรUอมทั้งออก

ใบรับรองใหUแกVนักเรียน 

  4. เพื่อจัดทำ

ประกาศนียบัตรใหUกับ

นักเรียนที่จบหลักสูตรใน

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

 1.1 ประชุมคณะกรรมการงานทะเบียนและสถิติเพื่อ 

1.1.1 เตรียมแตVงต้ังผูUรับผิดชอบงาน 

1.1.2 เตรียมประชุมช้ีแจงการดำเนินงาน 

1.1.3 เตรียมจัดระบบงานทะเบียนและสถิติ 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1.1 สำรวจและรวบรวมขUอมลูนักเรียนทีเ่ขUาใหมVลาออก

และจำนวนนักเรียนทัง้หมดแตVละระดับช้ัน 

1.2 เก็บรวบรวมแฟ�มประวัตินักเรียนและเอกสารหลกัฐาน

ตVางๆเกี่ยวกบัการประเมินผลนักเรียน 

1.3 จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนสำรวจและประสานงาน

กับฝäายวิชาการจัดพิมพ6รายช่ือนักเรียนพรUอมทั้งออกใบรับรอง

ใหUแกVนักเรียน 

1.4 จัดทำประกาศนียบัตรใหUกบันักเรียนทีจ่บหลกัสูตรใน

แตVระดับการศึกษา 

1.5 จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ใหUกบั

นักเรียนสำเร็จการศึกษาในแตVระดับช้ันหรือนักเรียนทีล่าออก

กVอนสำเรจ็การศึกษา 

1.6 จัดทำหนังสือรับรองตVางๆของนักเรียนและเอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

แตVระดับการศึกษา 

  5. เพื่อจัดทำระเบียน

แสดงผลการเรียน (ปพ.1)

ใหUกับนักเรียนผูUสำเร็จ

การศึกษาในแตVระดับช้ัน

หรือนักเรียนทีล่าออกกVอน

สำเร็จการศึกษา 

  6. เพื่อจัดทำหนังสือ

รับรองตVางๆของนักเรียน

และเอกสารการขอลา

ศึกษาตVอของนักเรียน 

  7. เพื่อจัดทำเอกสาร

ตVางๆเกี่ยวกบัความ

เปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 

เชVน ประวัติโรงเรียน สมุด

เย่ียม ตราสารโรงเรยีน 

ปฏิทินการปฏิบัติงานของ

โรงเรียน 

  8. เพื่อเก็บรวบรวม

ขUอมูลการมาเรียนของ

นักเรียน 

  9. เพื่อเก็บรวบรวม

ขUอมูลการมาปฏิบัติงาน

ของครูและบุคคลากร และ

สถิติการขาด ลา มาสาย 

  10. เพื่อบันทึกผลการ

ปฏิบัติงานเปÉนรายวันของ

บุคลากร และรายงาน

ผูUอำนวยการโรงเรียน

ภายในสัปดาห6สุดทUายของ

การขอลาศึกษาตVอของนักเรียน 

1.7 เก็บรวบรวมขUอมลูการมาเรียนของนักเรียน 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานของ

ฝäายธุรการ-การเงิน 

1.2 ปรับปรุง แกUไข การดำเนินงานตามแผนงานของงาน

ทะเบียนและสถิติ 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

1.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ 

1.2 สรุปผล รายงาน งานทะเบียนและสถิติแกVหัวหนUาฝäาย

ธุรการ-การเงินและนำเสนอผูUบริหาร เพื่อนำมาปรบัปรุงแกUไข

และนำไปใชUในป8การศึกษาตVอไป 

 

 

 

 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

เดือน 

  11. เพื่อจัดทำเกสารและ

ประสานงานเตรียม

เอกสารในการทำการ

บรรจุครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

  12. เพื่อจัดทำเอกสาร

และประสนงานเตรียม

เอกสารในการทำการถอด

ถอนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ 

  1. ครู นักเรียน 

ผูUปกครองและชุมชนผูUมา

ติดตVอรับบริการ 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ 

1. มีการสำรวจและ

รวบรวมขUอมูลนักเรียนที่

เขUาใหมV ลาออกและ

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแตV

ละระดับช้ัน 

2. มีการเก็บรวบรวม

แฟ�มประวัตินักเรียนและ

เอกสารหลักฐานตVางๆ

เกี่ยวกับการประเมินผล

นักเรียน 

3. มีการจัดทำบัตร

ประจำตัวนักเรียน สำรวจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

และประสานงานกบัฝäาย

วิชาการ จัดพิมพ6รายช่ือ

นักเรียนพรUอมทั้งออก

ใบรับรองใหUแกVนักเรียน 

4. มีการจัดทำ

ประกาศนียบัตรใหUกับ

นักเรียนที่จบหลักสูตรใน

แตVระดับการศึกษา 

5. มีการจัดทำระเบียน

แสดงผลการเรียน (ปพ.1)

ใหUกับนักเรียนผูUสำเร็จ

การศึกษาในแตVระดับช้ัน

หรือนักเรียนทีล่าออกกVอน

สำเร็จการศึกษา 

6. มีการจัดทำหนังสือ

รับรองตVางๆของนักเรียน

และเอกสารการขอลา

ศึกษาตVอของนักเรียน 

7. มีการจัดทำเอกสาร

ตVางๆเกี่ยวกบัความ

เปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 

เชVน ประวัติโรงเรียน สมุด

เย่ียม ตราสารโรงเรียน 

ปฏิทินการปฏิบัติงานของ

โรงเรียน 

8. มีการเก็บรวบรวม

ขUอมูลการมาเรียนของ

นักเรียน 

9. มีการเก็บรวบรวม

ขUอมูลการมาปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

ของครูและบุคคลากร และ

สถิติการขาด ลา มาสาย 

10. มีการบันทกึผลการ

ปฏิบัติงานเปÉนรายวันของ

บุคลากร และรายงาน

ผูUอำนวยการโรงเรียน

ภายในสัปดาห6สุดทUายของ

เดือน 

11. มีการจัดทำเกสาร

และประสานงานเตรียม

เอกสารในการทำการ

บรรจุครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

12. มีการจัดทำ

เอกสารและประสนงาน

เตรียมเอกสารในการทำ

การถอดถอนครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. บุคลากรงาน

ทะเบียนและสถิติ รUอยละ 

80 วางแผนรVวมกับหัวหนUา

ฝäายธุรการ–การเงินในการ

กำหนดแผน 

2. บุคลากรงาน

ทะเบียนและสถิติ 

รUอยละ 80 ดำเนินงาน

ทะเบียนและสถิติ อยVางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

3. สามารถรวบรวม

และสรุปรายงาน การ

ดำเนินงานทะเบียนและ

สถิติ นำเสนอหัวหนUาฝäาย

ธุรการ-การเงินไดU 

 

เคร่ืองมือการติดตาม 

1. แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน       งานทะเบียนและสถิติ    ฝäาย    ธุรการ การเงิน  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษงานพมิพ6 SMARTIST 70  

แกรม 

76 - 10 760 -  

2 วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ้นเปลอืง  -  800 -  

3 หมึกพมิพ6 BROTHER DCP-

7060D 

830 - 2 1,660 -  

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงพันหกรUอยหกสบิบาทถUวน) 1,660  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 1,660 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                 (นางสาวสุดารัตน6  ปรีชากลุ)                                     (นางสาวศศิกมล  อภัยจิต)      

                   งานทะเบียนและสถิติ                    หัวหนUาฝäายธุรการ การเงิน 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

ลำดับท่ี  5   หน"วยงาน       งานการเงินและบัญชี    ฝRาย        งานธุรการ การเงิน    

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3    ยุทธศาสตรLข`อท่ี    4 เปkาหมายข`อท่ี  12    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  2.1               

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ"งชี้       8.4                         

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี     ตัวบ"งชี้ท่ี                             

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพื่อประสานงาน

ฝäายตVางๆเพื่อรวบรวม

ขUอมูลจัดทำงบประมาณ 

โครงการ/กจิกรรมของแตV

ละฝäาย 

2. เพื่อจัดทำบัญชี

รายรับ รายจVายของ

โรงเรียน 

3. เพื่อการจัดระบบ

บัญชี หนUาทีร่ับผิดชอบ

งานการเงินและการบัญชี

ใหUดำเนินไปดUวยความ

เรียบรUอยและเปÉนปfจจบุัน 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

1. ครู นักเรียน 

ผูUปกครอง และชุมชนผูUมา

ติดตVอรับบริการ 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1.1 ประชุมคณะกรรมการฝäายธุรการการเงินเพื่อ 

1.1.1 เตรียมแตVงต้ังผูUรับผิดชอบงาน 

1.1.2 เตรียมประชุมช้ีแจงการดำเนินการ 

1.1.3 เตรียมศึกษาสภาพปfญหาและความตUองการ 

1.1.4 เตรียมจัดทำตารางการปฏิบัติงานและเอกสารที่

เกี่ยวขUองกบังานการเงินและบัญชี 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1.1 การรับเงิน 

1.1.1 รับเงินคVาธรรมเนียมการศึกษาคVาเรียนพิเศษ 

รายไดUอื่นๆ โดยออกใบเสรจ็รบัเงินผVานระบบ mas school 

1.1.2 ลงบันทกึรายรับประจำวันในระบบmas school 

และสมุดบัญชีรายรบัประจำวันของโรงเรียน 

1.1.3 สรุปรายงานรายรบั 

ประจำวัน เพื่อมาตรวจสอบยอดเงินสดในมือใหUตรงกบั

ใบเสร็จ 

1.1.4 นำเงินฝากธนาคารใหUตรงตามยอดรายรับ

ประจำวันเกบ็รวบรวมเขUาแฟ�ม 

 

1 พ.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

1. มีการประสานงาน

ฝäายตVางๆเพื่อรวบรวม

ขUอมูลจัดทำงบประมาณ 

โครงการ/กจิกรรมของแตV

ละฝäาย 

2. มีการจัดทำบัญชี

รายรับ รายจVายของ

โรงเรียน 

3. มกีารจัดระบบบญัชี 

หนUาที่รบัผิดชอบงาน

การเงินและการบัญชีใหU

ดำเนินไปดUวยความ

เรียบรUอยและเปÉนปfจจบุัน 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

1. ผูUใชUบริการงาน

การเงินและบัญชีรUอยละ 

80 ของไดUรับความสะดวก

ในการใหUบริการดUาน

การเงินภายในสถานศึกษา 

2. บุคลากรใน

หนVวยงานการเงินและ

บัญชีรUอยละ 80 

ปฏิบัติงานไดUอยVางมี

ประสิทธิภาพ 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบสอบถามความ

1.1.5 สรุปบัญชีการรบัเงินใหUหัวหนUาฝäายธุรการ 

การเงิน ในการตรวจสอบกVอนนำเสนอผูUบรหิาร 

1.2 การจVายเงิน 

1.2.1 ดำเนินการจVายเงินตามแบบฟอร6มการขอ

เบิกจVายตามโครงการที่ไดUรบัอนุมัติในการเบิกจVาย 

1.2.2 ทำการเบิกเงินทดรองจVายเพือ่นำมาจVาย

คVาใชUจVายตVางๆ ที่เกิดข้ึนในแตVละวัน 

1.2.3 ลงบันทกึรายการจVายเงินในระบบและสมุดบัญชี

รายจVายประจำวัน 

1.2.4 ประมวลผล รายงานรายจVายประจำวันพรUอม

แนบรายจVาย เพื่อตรวจสอบ 

1.2.5 สรุปรายการคVาใชUจVายสVงใหUหัวหนUาฝäายธุรการ - 

การเงิน ในการตรวจสอบที่ไดUรบัการอนุมัติ 

1.3 การจัดระบบบัญชี หนUาทีร่ับผิดชอบงานการเงินและ

การบญัชี ฝäายธุรการ -การเงิน ใหUดำเนินไปดUวยความ

เรียบรUอยและเปÉนปfจจบุัน 

1.3.1 จัดทำบัญชีแสดงสถานะการเงิน โดยแยกเปÉน

หมวดหมูV งบรายไดUคVาใชUจVายประจำเดือนใหUหัวหนUาฝäาย

ธุรการ– การเงิน ในการตรวจสอบกVอนนำเสนอผูUบริหารใหU

รับทราบ เพื่อวางแผนใชUจVายในเดือนถัดไป 

1.3.2 สรุปงบดุลประจำป8 ณ เดือนเมษายน ใหUหัวหนUา

ฝäายธุรการ –การเงิน ในการตรวจสอบกVอนนำเสนอผูUบรหิาร

ไดUรับทราบ 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C :CHECK) 

1.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน 

1.2 ปรับปรุง แกUไขการดำเนินงานตามแผนงาน 

1.3 ผูUบรหิาร ติดตามตรวจสอบผลการจVายเงินใหUถูกตUอง

ตามระเบียบและแนวทางงบประมาณเปÉนประจำทกุวัน 

พรUอมเสนอเอกสารที่เกี่ยวขUองทัง้หมดหากถูกตUองตรงกัน

 

 

15 พ.ค.63- 15 

มี.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-15 ของเดือน 

ถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกเดือน 

1 มี.ค.63 - 31 

มี.ค.63 

ทุกวัน 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

พึงพอใจ 

2. แบบสอบถาม และ

ผลการตรวจสอบจาก

หนVวยงานภายในและ

ภายนอก 

ผูUจัดการ ลงลายมอืช่ือ กำกับ 

1.4 ประเมินผลการบริหารจัดการเปÉนประจำทุกเดือน 

1.5 รายงานตัวช้ีวัดระดับผลสำเรจ็ในการใชUจVาย

งบประมาณ 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A: ACT) 

1.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ 

1.2 สรุปผล รายงาน งานการเงินใหUหัวหนUาฝäายธุรการ - 

การเงิน และนำเสนอผูUบริหาร เพื่อนำมาปรบัปรุงแกUไขและ 

นำไปใชUในป8การศึกษาตVอไป 

 

1-15 เดือนถัดไป 

1-15 พ.ค.64 

 

 

 

1 มี.ค.63 - 10 

เม.ย.63 

1 มี.ค.63 - 10 

เม.ย.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน       งานการเงินและบัญชี   ฝäาย    ธุรการ การเงิน  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษงานพมิพ6 SMARTIST 70 แก

รม 

76 - 10 760 -  

2 กระดาษใบเสร็จ

คVาธรรมเนียม 

กระดาษใบเสร็จ 5 - 2,500 12,500 -  

3 วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ้นเปลอืง    2,540 -  

4 หมึกพมิพ6 CANON LBP 6030 760 - 3 4,560 -  

5 หมึกพมิพ6 BROTHER DCP-

7060D 

830 - 1 1,660 -  

6 หมึกพมิพ6/เครื่องfax BROTHER MFC-

7360 

830 - 1 830 -  

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สองหมื่นแปดพันเกUารUอยเกUาสิบบาทถUวน ) 28,990  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 28,990 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา  

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

  (นางสาวศศิกมล  อภัยจิต)         (นางสาวศศิกมล  อภัยจิต)      

              งานการเงินและบญัชี               หัวหนUาฝäายธุรการ การเงิน 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

 

ลำดับท่ี  6   หน"วยงาน            จัดซื้อ จัดจUาง       ฝRาย     งานธุรการ การเงิน    

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3    ยุทธศาสตรLข`อท่ี    4 เปkาหมายข`อท่ี  12    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  2.1               

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ"งชี้  8.4                         

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี     ตัวบ"งชี้ท่ี                             

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

1.เพื่อดำเนินการจัดซื้อ

วัสดุครุภัณฑ6สิ้นเปลอืง 

ตามที่สำรวจหรือตามที่อยูV

ในแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

1.ครู นักเรียน 

ผูUปกครองและชุมชนผูUมา

ติดตVอรับบริการ 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

1. มีการจัดซื้อวัสดุ

ครุภัณฑ6สิ้นเปลือง ตามที่

สำรวจหรอืตามที่อยูVใน

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

ขั้นวางแผน(P : PLAN) 

1.1 ประชุมคณะกรรมการฝäายธุรการการเงินเพื่อ 

1.1.1 เตรียมแตVงต้ังผูUรับผิดชอบงาน 

1.1.2 เตรียมประชุมช้ีแจงการดำเนินการ 

1.1.3 เตรียมสำรวจความตUองการในการจัดซื้อ 

1.1.4 เตรียมจัดทำตารางปฏิบัติงานและเอกสารที่

เกี่ยวขUอง 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1.1 นำเสนอความตUองการจากการสำรวจ 

1.2 จัดแยกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ6ทีจ่ะซื้อ 

1.3 ดำเนินการจัดซื้อแตVงต้ังคณะกรรมการ 

1.4 สำรวจรUานคUาเพื่อเปรียบเทียบราคา 

1.5 นำเสนอเพือ่พิจารณาอนุมัติ 

1.6 เบิกจVาย การจัดซือ้ดำเนินการจัดซื้อ 

1.7 รับสินคUาสรปุการจัดซื้อและใบเสรจ็ 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน 

1.2 ปรับปรุง แกUไขการดำเนินงานตามแผนงาน 

 

 

เม.ย.-63 

เม.ย.-63 

เดือนละ 1 ครั้ง 

15พ.ค.63- 15 

มี.ค.64 

 

 

เม.ย.-63 

เม.ย.-63 

เม.ย.-63 

เม.ย.-63 

1 เม.ย. 63-1 พ.ค. 

64 

1 เม.ย. 63- 1 พ.ค. 

64 

 

ทุกเดือน 

ทุกเดือน 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

1. การจัดซือ้เปÉนไป

อยVางมีระบบ มี

ประสิทธิภาพ สามารถ

ตรวจสอบไดUคิดเปÉนรUอย

ละ 80 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบสำรวจความ

ตUองการจัดซื้อ 

2. แบบสรุปการ

เบิกจVาย 

 

ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา(A : ACT) 

1.1 รวบรวมขUอมลูตามแผนงาน นำมาวิเคราะห6 

1.2 สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและพฒันา

ในป8ตVอไป 

 

 

ทุกเดือน 

ทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน       งานจัดซื้อ จัดจUาง       ฝäาย    ธุรการ การเงิน  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษงานพมิพ6 SMARTIST 70 แก

รม 

76 - 600 15,200   

2 วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ้นเปลอืง  -  560   

3 หมึกเครื่องถVาย

เอกสาร 

KYOCERA 3,500  13 45,500   

4 หมึกเครื่องโรเนียว RISO 900  20 18,000   

5 กระดาษไขเครื่องโร

เนียว 

RISO 600  20 12,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (เกUาหมื่นหน่ึงพันสองรUอยหกสบิบาทถUวน) 91,260  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 91,260 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

  

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

                 (นางสาวจิตรมณี  นาคนาคา)                                     (นางสาวศศิกมล  อภัยจิต)      

                   งานจัดซื้อจัดจUาง                       หัวหนUาฝäายธุรการ การเงิน 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

 

    ลำดับท่ี  7   หน"วยงาน        งานพัสดุ ครุภัณฑ6       ฝRาย     งานธุรการ การเงิน    

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3    ยุทธศาสตรLข`อท่ี    4 เปkาหมายข`อท่ี  12    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี    2    ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  12               

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ"งชี้  8.4                         

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี     ตัวบ"งชี้ท่ี                             

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพือ่สำรวจวัสดุ 

ครุภัณฑ6 ที่คงเหลือในส

ต≠อกของงานพสัดุ ครุภัณฑ6 

2. เพือ่สำรวจความ

ตUองการใชUพสัดุ ครุภัณฑ6

ของแตVละงานที่สงักัดแตV

ละฝäายของโรงเรียน 

3. เพือ่สำรวจราคา

สินคUาเพื่อนำมา

เปรียบเทียบและนำเสนอ

คณะกรรมการพจิารณา 

อนุมัติดำเนินงานจัดซื้อจัด

จUางตามระเบียบการจัดซื้อ

จัดจUาง 

4. เพือ่ดำเนินการ

เบิกจVายพสัดุ ครุภัณฑ6 

และสรุปยอดคงเหลือใหU

เปÉนปfจจบุันทกุสปัดาห6 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1.1 ประชุมคณะกรรมการฝäายธุรการการเงินเพื่อ 

1.1.1 เตรียมแตVงต้ังผูUรับผิดชอบงาน 

1.1.2 เตรียมประชุมช้ีแจงการดำเนินการ 

1.1.3 เตรียมสำรวจพสัดุ ครุภัณฑ6 ที่คงเหลอืในสต็อก

ของงานพสัดุ ครุภัณฑ6 

1.1.4 เตรียมจัดทำตารางปฏิบัติงานและเอกสารที่

เกี่ยวขUองกบังานพสัดุ ครุภัณฑ6 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1.1 สำรวจราคาสินคUา เพื่อนำมาเปรียบเทียบ 

1.2 น าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

1.3 ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบ 

1.4 ประสานงานกับจัดซื้อ 

1.5 ดำเนินการเบิกจVาย พสัดุ ครุภัณฑ6 

1.6 รับพัสดุ ครุภัณฑ6 มาจากงานจัดซื้อ 

1.7 นำพัสดุ ครุภัณฑ6 ลงทะเบียนเปÉนหมวดหมูV 

1.8 ทำแบบฟอร6มการเบิกจVาย 

1.9 ประสานการเบิกจVาย พัสดุ ครุภัณฑ6ใหUกบังานฝäาย

 

 

1 เม.ย.-63 

1 เม.ย.-63 

เดือนละ 1 ครั้ง 

15พ.ค.62- 15มี.ค. 

64 

 

 

 

1 เม.ย.-63 

1 เม.ย.-63 

1 พ.ค.-63 

1 พ.ค.-63 

1-31 พ.ค. 2563 

1-31 พ.ค. 2563 

1-30 มิ.ย. 2563 

1-30 มิ.ย. 2563 

15พ.ค.62- 15มี.ค. 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

5. เพือ่ดำเนินการ

สำรวจและทำทะเบียน

ทรัพย6สินของโรงเรียนใหU

เปÉนปfจจบุันตามที่มีการ

จัดซื้อจัดจUางเพิ่มและทกุป8

การศึกษา 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

1. ครู นักเรียน ผูUมา

ติดตVอรับบริการทุกฝäายใน

สถานศึกษา 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

1. มีการสำรวจวัสดุ 

ครุภัณฑ6 ที่คงเหลือในส

ต≠อกของงานพสัดุ ครุภัณฑ6 

2. มีการสำรวจความ

ตUองการใชUพสัดุ ครุภัณฑ6

ของแตVละงานที่สงักัดแตV

ละฝäายของโรงเรียน 

3. มีการสำรวจราคา

สินคUาเพื่อนำมา

เปรียบเทียบและนำเสนอ

คณะกรรมการพจิารณา 

อนุมัติดำเนินงานจัดซื้อจัด

จUางตามระเบียบการจัดซื้อ

จัดจUาง 

4. มีการดำเนินการ

เบิกจVายพสัดุ ครุภัณฑ6 

และสรุปยอดคงเหลือใหU

ตVางๆ ในสถานศึกษา 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน 

1.2 ปรับปรุง แกUไขการดำเนินงานตามแผนงาน 

 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A :ACT) 

1.1 รวบรวมขUอมลูตามแผนงานนำมาวิเคราะห6 

1.2 สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและพฒันา

ในป8ตVอไป 
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ทุกเดือน 

ทุกเดือน 

 

 

 

ทุกเดือน 

ทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

เปÉนปfจจบุันทกุสปัดาห6 

5. มีการดำเนินการ

สำรวจและทำทะเบียน

ทรัพย6สินของโรงเรียนใหU

เปÉนปfจจบุันตามที่มีการ

จัดซื้อจัดจUางเพิ่มและทกุป8

การศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

1. สามารถตรวจสอบ

การเบิกจVายพัสดุ-ครุภัณฑ6 

คิดเปÉนรUอยละ 80 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบสรุปการ

เบิกจVายพสัดุ-ครุภัณฑ6 

2. แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน       งานพัสดุ ครุภัณฑ6       ฝäาย    ธุรการ การเงิน  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษงานพมิพ6 SMARTIST 70 แก

รม 

76 - 2 152 -  

2 วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ้นเปลอืง  -  300 -  

3 หมึกพมิพ6 BROTHER DCP-

7060D 

830 - 1 830 -  

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงพันสองรUอยแปดสบิสองบาทถUวน) 1,282  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 1,282 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                 (นางสาวจิตรมณี  นาคนาคา)                                     (นางสาวศศิกมล  อภัยจิต)      

                   งานพัสดุ ครุภัณฑ6                       หัวหนUาฝäายธุรการ การเงิน 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

        

 

ลำดับท่ี  1   หน"วยงาน   งานบริหารฝäายอภิบาลและแพรVธรรม  ฝRาย     อภิบาลและแพรVธรรม  ....... 

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   1    ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2   เปkาหมายข`อท่ี  2 ....... 

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  2.2,14.1,14.2             ....... 

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้ 2.2,14.1,14.2                      .......... 

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี    2 ตัวบ"งชี้ท่ี  2.2                     ...................... 

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

 1. เพื่อวางแผนรVวมกับ

หัวหนUาฝäายอภิบาลและ

แพรVธรรมในการกำหนด

แผนงานบริหารฝäาย

อภิบาลและแพรVธรรม 

 2. เพื่อสVงเสรมิ 

สนับสนุนในการพัฒนา

บุคลากรในฝäายใหUมี

ประสิทธิภาพ 

 3. เพือ่รวบรวมและ

สรปุรายงานการ

ดำเนินงานในฝäายอภิบาล

และแพรVธรรมทุก

สัปดาห6/ทุกเดือน/ภาค

เรียน/ป8การศึกษา 

 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

 1. เตรียมวางแผนรVวมกบัหัวหนUาฝäาย อภิบาลและแพรV

ธรรมในการกำหนดแผนงาน อภิบาลและแพรVธรรม 

 2. เตรียมแผนการสVงเสริม สนับสนุนในการพฒันา

บุคลากรใหUมปีระสทิธิภาพ 

 3. เตรียมวางแผนการรวบรวมและสรปุ รายงานการ

ดำเนินงานในฝäายอภิบาลและแพรV ธรรมทกุสปัดาห6/ทกุ

เดือน 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

 1. กำหนดแบบฟอร6ม ปฏิทิน การติดตามสรปุงานของ

งานแตVละ งานในฝäายอภิบาลและแพรVธรรม 

 2. ประสานงานกบังานแตVละงาน ในฝäายอภิบาลและ

แพรVธรรมเพือ่ แจUงแบบฟอร6มและปฏิทินการสรปุรวบรวม

งาน 

 3. ประชาสัมพันธ6งานในฝäายอภิบาลและแพรVธรรมใหUกบั

ผูUที่เกี่ยวขUองรบัทราบ 

 4. ดำเนินงานบรหิารฝäายอภิบาลและแพรVธรรมโดย 

จัดทำกจิกรรมดังน้ี         

 

 1 เม.ย.63 

 

 

 

ทุกวันศุกร6สุดทUาย   

ของเดือน  

 

 

 

27 เม.ย.63 

 

 

 

12 พ.ค. 63 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

 1. ครผููUสอนและ

นักเรียนทุกคนในโรงเรียน

มารีพิทกัษ6  

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

 1. มีการวางแผน

รVวมกับหัวหนUาฝäาย

อภิบาลและแพรVธรรมใน

การกำหนดแผนงาน

บรหิารฝäายอภิบาลและ

แพรVธรรม 

 2. มีการสVงเสรมิ 

สนับสนุนในการพัฒนา

บุคลากรในฝäายใหUมี

ประสิทธิภาพ 

 3. มีการรวบรวมและ

สรปุรายงานการ

ดำเนินงานในฝäายอภิบาล

และแพรVธรรมทุก

สัปดาห6/ทุกเดือน/ภาค

เรียน/ป8การศึกษา 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

 1. บุคลากร รUอยละ 

85 มีการ วางแผนรVวมกบั

หัวหนUาฝäาย อภิบาลและ

แพรVธรรม 

 2. บุคลากร รUอยละ 

90 มีการ สVงเสริม

สนับสนุนในการพัฒนา 

  4.1 จัดซือ้วัสดุ อุปกรณ6สำนักงาน 

   4.2 อบรม/สัมมนา 

  4.3 จัดซือ้สนภัณฑ6 

 5. รวบรวมขUอมลูความตUองการพฒันาอบรมในฝäาย

อภิบาลและแพรVธรรมสVงตVอใหUฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และบุคลากรในการ จัดอบรม/ประชุม/สมัมนา 

 6. รวบรวมขUอมลูผลการอบรม/ ประชุม/สัมมนา ของ

บุคลากรในแตVละงานในฝäายอภิบาลและแพรVธรรมสVงตVอใหU 

หัวหนUาฝäายอภิบาลและแพรVธรรมและงาน เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ฝäายพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและบุคลากร  

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

 1. รวบรวมขUอมลูความตUองการ พัฒนาอบรมในฝäาย

อภิบาลและแพรVธรรม ประสานสVงตVอใหUพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากรในการจัดอบรม/ประชุม/สมัมนา 

 2. รวบรวมขUอมลูผลการอบรม/ ประชุม/สัมมนาของ

บุคลากรในแตVละงานในฝäายอภิบาลและแพรVธรรมสVงตVอใหU

หัวหนUาฝäายอภิบาลและแพรVธรรม และงานเทคโนโลยี และ

สารสนเทศ ฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

 1. สรุปการดำเนินงานของแตVละงานฝäาย อภิบาลและ

แพรVธรรม นำเสนอหัวหนUาฝäาย อภิบาลและแพรVธรรมผูUแทน

ผูUรบัใบอนุญาต ผูUอำนวยการและผูUจัดการ ทุกสัปดาห6/ทุก

เดือน/ ภาคเรียน/ป8การศึกษา  

 2. สVงสรุปรายงานผลการดำเนินงานของ ฝäายอภิบาล

และแพรVธรรมใหUกบังานวิจัย นโยบายและแผนฝäายพฒันา

คุณภาพการศึกษา และบุคลากรเพื่อสรุปเปรียบเทยีบกับ

แผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุกสัปดาห6/ทุก 

เดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

 

 

18-21 พ.ค. 63 

 

 

15 ต.ค.63 (ท.1) 

15 ม.ีค.64 (ท.2) 

 

 

 

 

 

 

 
26 ต.ค.63 (ท.1) 

22 ม.ีค.64 (ท.2) 

 

28 ต.ค.63 (ท.1) 

30 ม.ีค.64 (ท.2) 

 

 

 

 

30 ต.ค.63 (ท.1) 

31 ม.ีค.64 (ท.2) 

 

 

30 ต.ค.63 (ท.1) 

31 ม.ีค.64 (ท.2) 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

บุคลากรในฝäายใหUมี 

ประสิทธิภาพ 

 3. บุคลากรในแตVละ

งานรUอย ละ 90 มีการ

สรปุผลการ ดำเนินงาน

ของแตVละงานของ ฝäาย

อภิบาลและแพรVธรรม ทุก

สัปดาห6/ทุกเดือน/ภาค 

เรียน/ป8การศึกษา 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

 1. รายงานสรุปผลการ

ดำเนินงานงานบรหิารงาน

ฝäายอภิบาลและแพรVธรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานบริหารฝäายอภิบาลและแพรVธรรม   ฝäาย อภิบาลและแพรVธรรม  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 เครื่องปริ้น  
canon mp 280 

series printer 
3,500 

 
1 3,500 

 
 

2 หมึกปริ้น  canon mp 280 

series printer 

100  4 400  
 

3 กระดาษ A4  A4 70   แกรม 100  4 400   

4 กระดาษสทีำปก  120 แกรม 110  2 220   

5 แลคซีน  40  5 200   

6 ลูกแม็คใหญV  30  2 60   

7 ลูกแม็คเล็ก  10  3 30   

8 คลิ๊ปดำหนีบกระดาษ  40  5 200   

9 คลิ๊ปหนีบกระดาษ  30  3 90   

10 คVาแฟ�มเก็บงาน  100  4 400   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หUาพันหUารUอยบาทถUวน )                                                          5,500  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

สรปุประเภทงบประมาณ  

    üงบโรงเรียน 5,500 บาท   งบจัดหา          บาท 

 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

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

            (นางสาวไพรินทร6  วาป8กัง)                                    (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      

  งานบรหิารฝäายอภิบาลและแพรVธรรม                             หัวหนUาฝäายอภิบาลและแพรVธรรม 

                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 

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

              (ซิสเตอร6บญุสม  ป_ûนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

        

ลำดับท่ี  2   หน"วยงาน   งานอภิบาลและแพรVธรรม  ฝRาย     อภิบาลและแพรVธรรม  ..................... 

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   1    ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2   เปkาหมายข`อท่ี  2 ....... 

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  2.2,14.1,14.2             ....... 

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้ 2.2,14.1,14.2                      .......... 

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี    2 ตัวบ"งชี้ท่ี  2.2                     ...................... 

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

 1. เพื่อจัดการเรียน

การสอนดUานคำสอนแกV

นักเรียนคาทอลิก 

 2. เพื่อจัดศาสนพิธี

ทาง คริสตศาสนาตาม

โอกาสตVาง ๆ 

 3. เพือ่เผยแผVหลกัคำ

สอนทัง้ภายในและ

ภายนอกผVานทางกิจกรรม

และโครงการตVาง ๆ 

 4. เพื่อฟ±èนฟจูิตใจตาม

จิตตารมย6พระวรสารแกV

นักเรียนและบุคลากร  

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

 1. ครู นักเรียน 

ผูUปกครอง และ ชุมชน  

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

 1. เตรียมแตVงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานอภิบาลและ

แพรVธรรม      

 2. เตรียมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอภิบาลและ

แพรVธรรม      

 3. เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวขUองกับงานอภิบาลและ

แพรVธรรม ไดUแกVแผนการสอน คำสอนแบบฟอร6มการ

ติดตามงานสอนคำสอน ปฏิทินงาน ฯลฯ      

 4. เตรียมทำแบบประเมินความพอใจ 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และครผููUสอนคำ

สอน ช้ีแจงการสอนคำสอนของนักเรียนคาทอลิก      

 2. ประสานงานกบัฝäายวิชาการ เพือ่จัดทำตารางเรียนคำ

สอน  

 3. ประชาสัมพันธ6ใหUครูและนักเรียน คาทอลิกใหU

รับทราบ      

 4. ดำเนินงานอภิบาลและแพรVธรรมโดย จัดทำกจิกรรม

ดังน้ี          

  4.1 งานสอนคำสอนนักเรียน         

 

 13 เม.ย. 63 

 

20 เม.ย.63 

 

24 เม.ย.63 

 

 

1 พ.ค. 63 

 

 

7-8 พ.ค. 63 

 

 

 

15 พ.ค. 63  

 

17 พ.ค. 63 

 

ตลอดป8การศึกษา 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

 1. มีการจดังานสอน

คำสอนแกVนักเรียน

คาทอลิก  

 2. มีการจัดพิธีกรรม

ทางศาสนาครสิต6 ตาม

โอกาสตVาง ๆ  

 3. มีการเผยแผVคำสอน

คริสตศาสนา ทัง้ภายใน

และภายนอกผVานทาง

กิจกรรมตVางๆ  

4. มีการจัดอบรมฟ±èนฟู

จิตใจแกV ครูและนักเรียน

คาทอลิก 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

 1. รUอยละ 90 

โรงเรียนมกีารจัดกจิกรรม

เผยแผVหลกัธรรมศาสนา

คริสต6และโรงเรียนไดUเปÉน

สนามแหVงการแพรVธรรม  

 2. รUอยละ 90 ของครู

และนักเรียนคาทอลิกมี

การอบรมฟ±èนฟูจิตใจ   

เครื่องมือการติดตาม/

ประเมินผล แบบประเมิน

ความพึงพอใจในการจัด

กิจกรรม  

เคร่ืองมือการติดตาม : 

 1. รายงานสรุปผลการ

ดำเนินงานงานอภิบาล

และแพรVธรรม 

     4.2 จัดศาสนพิธีกรรมของศาสนาครสิต6ตามโอกาส

ตVาง ๆ         

  4.3 การเผยแผVคำสอนคริสตศาสนา ทั้งภายในและ

ภายนอก         

  4.4 ฟ±èนฟูดUานจิตตารมย6พระวารสารแกVครูและ

นักเรียน 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

 1. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน ตามแผนของฝäาย      

 2. ปรับปรงุ แกUไขการดำเนินงานตาม แผนงานอภิบาล

และแพรVธรรม      

 3. ทบทวนแกUไข ปรับปรงุเครือ่งมอื 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A:ACT)      

 1. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ       

 2. สรุปผล รายงานงานอภิบาลและแพรVธรรม แกV 

ผูUอำนวยการและผูUแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ      

 3. สรุปผล แผนงานอภิบาลและแพรVธรรมเพื่อนำมา

ปรับปรงุแกUไข และนำไปใชUในป8การศึกษาตVอไป  

 

 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

 

15-19 ก.พ. 64 

22-26 ก.พ. 64 

 

1-5 มี.ค. 64 

 

 

8-12 มี.ค. 64 

15-19 มี.ค. 64 

 

22-26 มี.ค. 64 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน อภิบาลและแพรVธรรม (งานสอนคำสอนครสิต6ศาสนา)  ฝäาย อภิบาลและแพรVธรรม  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษ A4  ควอลิตี ้A4 80   แกรม 120  2 รีม 240   

2 คVาสีที่ใชUในการ

ระบายภาพ 

สีไมU 25  10 250  
 

3 รางวัลนักเรียน     2,200   

4 คVาจัดทำเลVม     110   

5 กระดาษส ี 120 Grm 100  2 200   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สามพันบาทถUวน )                                                          3,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

    üงบโรงเรียน 3,000 บาท   งบจัดหา          บาท 

 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

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

               (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)                                    (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      

          งานงานอภิบาลและแพรVธรรม                              หัวหนUาฝäายอภิบาลและแพรVธรรม 

 

                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 

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

              (ซิสเตอร6บญุสม  ป_ûนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน อภิบาลและแพรVธรรม (งานพระวาจาประจำสปัดาห6)  ฝäาย อภิบาลและแพรVธรรม  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษ A4  ควอลิต้ี A4 80 แกรม 120  1 รีม 120   

2 เขUาเลVม     80   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สามพันบาทถUวน )                                                          200  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

    üงบโรงเรียน 200 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

 

 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

               (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)                                          (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      

          งานอภิบาลและแพรVธรรม                            หัวหนUาฝäายอภิบาลและแพรVธรรม 

 

                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 

 

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

              (ซิสเตอร6บญุสม  ป_ûนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน อภิบาลและแพรVธรรม (งานวจนพิธีกรรมเป_ดป8การศึกษา)  ฝäาย อภิบาลและแพรVธรรม  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 ป�ายขUอความ  ป�ายขUอความการจัด

กิจกรรม 

1,000  1 1,000  
 

2 ดอกไมU + มาลัยกร  500   500   

3 กระดาษ A4 ควอลิต้ี A4 80 แกรม 120  1 รีม 120   

4 ถVานไมค6ลอย  300   300   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงพันเกUารUอยย่ีสบิบาทถUวน )                                                          1,920  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

    üงบโรงเรียน 1,920 บาท   งบจัดหา          บาท 

 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

               (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)                                   (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      

         งานอภิบาลและแพรVธรรม                                  หัวหนUาฝäายอภิบาลและแพรVธรรม 

 

                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 

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

              (ซิสเตอร6บญุสม  ป_ûนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน อภิบาลและแพรVธรรม (งานวจนพิธีกรรมฉลองศาสนนาม)  ฝäาย อภิบาลและแพรVธรรม  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 ป�ายขUอความ  ป�ายขUอความการจัด

กิจกรรม 

1,000  1 1,000  
 

2 ดอกไมU + มาลัยกร  1,000   1,000   

3 กระดาษ A4 ควอลิต้ี A4 80 แกรม 120  1 รีม 120   

4 ถVานไมค6ลอย  300   300   

5 คVากระเชUา  5,000  3 5,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( เจ็ดพันสี่รUอยย่ีสิบบาทถUวน ) 7,420  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

    üงบโรงเรียน 7,420 บาท   งบจัดหา          บาท 

 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

               (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)                                       (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      

           งานอภิบาลและแพรVธรรม                              หัวหนUาฝäายอภิบาลและแพรVธรรม 

 

                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 

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

              (ซิสเตอร6บญุสม  ป_ûนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน อภิบาลและแพรVธรรม (งานวจนพิธีกรรมฉลองแมVพระบังเกิด)  ฝäาย อภิบาลและแพรVธรรม  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 ป�ายขUอความ  ป�ายขUอความการจัด

กิจกรรม 

1,000  1 1,000  
 

2 ดอกไมU + มาลัยกร  500   500   

3 กระดาษ A4 ควอลิต้ี A4 80 แกรม 120  1 รีม 120   

4 ถVานไมค6ลอย  300   300   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หน่ึงพันเกUารUอยย่ีสบิบาทถUวน ) 1,920  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

    üงบโรงเรียน 1,920 บาท   งบจัดหา          บาท 

 

 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

  

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

               (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)                                       (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      

           งานอภิบาลและแพรVธรรม                              หัวหนUาฝäายอภิบาลและแพรVธรรม 

 

                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 

 

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

              (ซิสเตอร6บญุสม  ป_ûนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน อภิบาลและแพรVธรรม (งานวจนพิธีกรรมป_ดเดือนแมVพระ)   ฝäาย อภิบาลและแพรVธรรม  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 ดอกไมU + มาลัยกร  700   700   

2 คVาอาหาร อาหารเลี้ยงสัตบุรุษ 3,000   3,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( สามพันเจ็ดรUอยบาทถUวน ) 3,700  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

    üงบโรงเรียน 3,700 บาท   งบจัดหา          บาท 

 

 

 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

               (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)                                       (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      

           งานอภิบาลและแพรVธรรม                              หัวหนUาฝäายอภิบาลและแพรVธรรม 

 

                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 

 

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

              (ซิสเตอร6บญุสม  ป_ûนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน อภิบาลและแพรVธรรม (กิจกรรมฉลองพระครสิตสมภพ)  ฝäาย อภิบาลและแพรVธรรม  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 อุปกรณ6จัดตกแตVงถ้ำ

พระกมุารในวัด 

 3,000   3,000  
 

2 ดอกไมU + ตUนไมU

ประดับถ้ำ 

 2,000   2,000  
 

3 คVาอาหาร  5,000   5,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หน่ึงหมื่นบาทถUวน ) 10,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

    üงบโรงเรียน 10,000 บาท   งบจัดหา     -     บาท 

 

 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

 

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

               (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)                                       (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      

           งานอภิบาลและแพรVธรรม                              หัวหนUาฝäายอภิบาลและแพรVธรรม 

 

                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 

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

              (ซิสเตอร6บญุสม  ป_ûนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน อภิบาลและแพรVธรรม (กิจกรรมฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห6)  ฝäาย อภิบาลและแพรVธรรม  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 คVาเชVาเต็นท6  สำรองการดำเนินการ 1,000  7 7,000   

2 คVาเกUาอี ้ สำรองการดำเนินการ 5  400 2,000   

3 ดอกไมU + มาลัยกร สำรองการดำเนินการ 15,000   15,000   

4 คVาอาหารพระสงฆ6 + 

นักบวช + สัตบุรุษ 

สำรองการดำเนินการ 45,000   45,000  
 

5 ป�ายขUอความ สำรองการดำเนินการ 1,000   1,000   

6 กระเชUาของขวัญ +  

ของถวาย 

สำรองการดำเนินการ 6,000   6,000  
 

7 รางวัลนักแสดง สำรองการดำเนินการ 3,000   3,000   

8 คVาชุดพระสงฆ6 สำรองการดำเนินการ 500   500   

9 คVาอุปกรณ6ในการจัด

งาน  

สำรองการดำเนินการ 4,500   4,500  
 

10 ซองขอบคุณพระสงฆ6 สำรองการดำเนินการ 30,000   30,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นสี่พันบาทถUวน  ) 114,000  

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

สรปุประเภทงบประมาณ  

    üงบโรงเรียน 114,000 บาท   งบจัดหา          บาท 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

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

               (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)                                       (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      

           งานอภิบาลและแพรVธรรม                              หัวหนUาฝäายอภิบาลและแพรVธรรม 

                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 

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

              (ซิสเตอร6บญุสม  ป_ûนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน อภิบาลและแพรVธรรม (กิจกรรมสVงมอบความสุขโอกาสวันครสิต6มาสและป8ใหมVของนักเรียน)      

ฝäาย อภิบาลและแพรVธรรม  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 คVาลูกอมสำหรับแจก

นักเรียน 

 1,000   1,000  
 

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หน่ึงพันบาทถUวน ) 1,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

    üงบโรงเรียน 1,000 บาท   งบจัดหา          บาท 

 

 

 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

               (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)                                       (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      

           งานอภิบาลและแพรVธรรม                              หัวหนUาฝäายอภิบาลและแพรVธรรม 

 

                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 

 

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

              (ซิสเตอร6บญุสม  ป_ûนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

        

 

ลำดับท่ี  3   หน"วยงาน   งานสVงเสรมิคุณธรรมตามวิถีคริสต6    ฝRาย     อภิบาลและแพรVธรรม  ..................... 

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   1    ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2   เปkาหมายข`อท่ี  2 ....... 

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  2.2             ..................... 

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ"งชี้ 1.2                      ............................ 

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี    1 ตัวบ"งชี้ท่ี  1.2                     ...................... 

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

 1. เพือ่จัดอบรมและ

สVงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม กริิยามารยาท

การทำงานและทกัษะชีวิต

แกVนักเรียนทุกระดับช้ัน 

 2. เพือ่สรUางขวัญกำลัง

ในนักเรียนที่ทำความดี 

เจ็บปäวยและญาติ

ผูUเสียชีวิต  

 3. เพือ่จัดกจิกรรม

สVงเสริมคุณลักษณะอันพึง

ประสงค6แกVนักเรียนทุก

ระดับช้ัน  

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

 1. นักเรียน และครทูุก

คนในโรงเรียนมารีพิทักษ6  

 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

 1. เตรียมวางแผนรVวมกบัหัวหนUาฝäายอภิบาลและ     

แพรVธรรมในการกำหนดแผนงาน 

 2. เตรียมแตVงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานสVงเสริม

คุณธรรมตามวิถีคริสต6จากตัวแทนแตVละฝäายของโรงเรียน 

 3. เตรียมเขียนโครงการ/กจิกรรม/งาน/คำสัง่ นำเสนอ

ผูUบริหารเพือ่พิจารณาอนุมัติ 

 4. เตรียมจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบสอบถามครู นักเรียนและผูUปกครอง 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

 1. แตVงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานสVงเสริมคุณธรรมตาม

วิถีคริสต6จากตัวแทนจากฝäายตVาง ๆ ของโรงเรียน 

 2. ประชุมคณะกรรมการ การดำเนินงานจัดกิจกรรม 

ช้ีแจงรายละเอียดในการดำเนินงานดังน้ี 

  2.1 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีครสิต6 

  2.2 กิจกรรมเย่ียมผูUปäวยชVวยสรUางกำลงัใจ 

  2.3 กิจกรรมออมศุกร6ละ 1 บาท เพือ่คนยากไรU 

 3. เขียนโครงการ/กิจกรรม/คำสัง่ นำเสนอผูUอำนวยการ

 

7 เม.ย. 63 

 

7 เม.ย.63 

 

 

 

20 เม.ย.63 

 

 

 

 

5 พ.ค.63 

 

 

 

 

 

7 พ.ค.63 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

 1. มีการประสานงาน

การจัดดำเนินงาน

กิจกรรมตVาง ๆ ของ

โครงการ 

 2. มีการจกักิจกรรม 

สVงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมตามอัตลักษณ6 4 

ของโรงเรียน 

 3. มีการรวบรวมและ

สรปุรายงาน 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

 1. นักเรียนรUอยละ 85 

ปฏิบัติตนไดUตาม        

อัตลักษณ6 4 ของโรงเรียน 

 2. นักเรียน รUอยละ 

85 มีความเขUาใจและเห็น

คุณคVาของความมี

คุณธรรม 

 3. รUอยละ 90 ของครู

นักเรียนและผูUปกครองมี

ความพึงพอใจในการ

ดำเนินงานสVงเสรมิ

คุณธรรมจริยธรรมตามวิถี

คริสต6 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

 1. แบบสอบถาม 

 2. แบบประเมินความ

พึงใจ 

ลงนามอนุมัติ 

 4. ประชาสัมพันธ6ใหUคณะครูนักเรียนไดUทราบทางไลน6 

ทางเสียงตามสาย 

 5. จัดทำแบบประเมินความพงึพอใจแบบสอบถามครู 

นักเรียน ผูUปกครอง 

 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

 1. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนงาน

สVงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 2. รวบรวมขUอมลูผลการดำเนินงานตามแผนงานของแตV

ละงานในฝäายสVงเสรมิคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีครสิต6  

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

 1. รวบรวมแบบสอบถามการจัดกิจกรรม 

 2. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอในการจัดกจิกรรม 

 3. สรุปผล รายงานผลการดำเนินงานสVงเสรมิคุณธรรม

จริยธรรมตามวิถีครสิต6ตVอหัวหนUาฝäายอภิบาลและแพรVธรรม 

 4. นำผลการจัดกจิกรรมสVงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม

วิถีคริสต6ไปปรับปรุงและนำไปใชUในป8การศึกษาตVอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกสิ้นเดือน 

 

 

 

 

 

15 มีนาคม 64 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานสVงเสริมคุณธรรมตามวิถีครสิต6  (งานอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีครสิต6)                     

ฝäาย อภิบาลและแพรVธรรม  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษ A4 Double A 120  1 120   

2 คVารางวัลนักเรียน     1,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หน่ึงพันหน่ึงรUอยย่ีสบิบาทถUวน )                                                          1,120  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

    üงบโรงเรียน 1,120 บาท   งบจัดหา          บาท 

 

 

 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

              (นางสาวรัชฎาภรณ6  สุริยัพ)                                       (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      

   งานสVงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีคริสต6                          หัวหนUาฝäายอภิบาลและแพรVธรรม 

 

                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 

 

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

              (ซิสเตอร6บญุสม  ป_ûนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานสVงเสริมคุณธรรมตามวิถีครสิต6 (กิจกรรมเย่ียมผูUปäวยชVวยสรUางกำลังใจ)                           

ฝäาย อภิบาลและแพรVธรรม  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 คVาน้ำมันรถ  2,000   2,000   

2 คVากระเชUาเย่ียม  1000  3 3,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หUาพันบาทถUวน )                                                          5,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

    üงบโรงเรียน 5,000 บาท   งบจัดหา          บาท 

 

 

 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

              (นางสาวรัชฎาภรณ6  สุริยัพ)                                       (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      

   งานสVงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีคริสต6                          หัวหนUาฝäายอภิบาลและแพรVธรรม 

 

 

                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 

 

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

              (ซิสเตอร6บญุสม  ป_ûนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานสVงเสริมคุณธรรมตามวิถีครสิต6 ( กิจกรรมออมศุกร6ละ 1 บาท เพื่อผูUยากไรU )                      

ฝäาย อภิบาลและแพรVธรรม  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 การดาษ A4  Double A 120  1 120   

2 คVากระปุกออมสิน  20  40 800   

3 ดอกไมU     300   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หน่ึงพันสองรUอยย่ีสิบบาทถUวน )                                                          1,220  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

    üงบโรงเรียน 1,220 บาท   งบจัดหา         บาท 

 

 

 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

              (นางสาวรัชฎาภรณ6  สุริยัพ)                                       (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      

   งานสVงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีคริสต6                          หัวหนUาฝäายอภิบาลและแพรVธรรม 

 

                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 

 

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

              (ซิสเตอร6บญุสม  ป_ûนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

        

 

ลำดับท่ี  4   หน"วยงาน   งานศาสนสัมพันธ6           ฝRาย     อภิบาลและแพรVธรรม  ..................... 

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   1    ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2   เปkาหมายข`อท่ี  2 .......   

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  2.1             ..................... 

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้ 2.1                      ............................ 

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี    2 ตัวบ"งชี้ท่ี  2.1                     ...................... 

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

 1. เพือ่สVงเสรมิ

กิจกรรมศาสนสมัพันธ6  

 2. เพือ่ใหUความรูUกับ

พุทธศาสนิกชน ทั้งภายใน

และภายนอก เรือ่งศาสน

สัมพันธ6 และการอยูVดUวย 

ความรัก  

 3. เพือ่สVงเสรมิใหU

ประชาชนที่ตVางความเช่ือ

ไดUใชUหลักธรรมใน ศาสนา

ที่ตนนับถือมาใชUในการ 

อยูVรVวมกันอยVางสันติ 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

 1. ครสิตศาสนิกชน  

 2. พุทธศาสนิกชน

ศาสนา 

 3. หนVวยงานราชการ

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

 1. เตรียมแตVงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานศาสนสมัพันธ6  

 2. เตรียมประชุม คณะกรรมการและผูUเกี่ยวขUองของ

งานศาสนสมัพันธ6  

 3. เตรียมจัดทำแบบประเมิน ความพึงพอใจ 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

 1. แตVงต้ังคณะกรรมการจาก แตVละงานของฝäาย  

 2. ประชุมคณะกรรมการช้ีแจง และปรึกษาหารือในการ

จัดกิจกรรมตามแผนงานฝäายอภิบาล และแพรVธรรม 

 3. ประสานงานกบัผูUเกี่ยวขUอง ในการจัดกิจกรรม  

 4. ดำเนินงานศาสนสมัพันธ6 ดังน้ี  

  4.1 กิจกรรมแบVงฝfนปfนรกั 

  4.2 กิจกรรมอวยพรตามหนVวยงาน 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

 1. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผนของฝäาย 

อภิบาลและแพรVธรรม  

 2. ปรับปรงุ แกUไขการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

 

5 พ.ค.63  

7 พ.ค.63 

 

11 พ.ค.63 

 

 

12 พ.ค.63 

 

15 พ.ค.63 

18 พ.ศ.63   

 

14 ธ.ค.63  

15 ม.ค.64 

 

 

22-26 ก.พ.64 

 

22-26 ก.พ.64  



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

ของรัฐ 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

 1. มีการจัดกิจกรรม

สVงเสริม ความรVวมมือทาง

ศาสนา  

 2. จัดใหUมีการสมัพันธ6

ชุมชนกับ พุทธศาสนิกชน

ทั้งภายในและภายนอก 

โรงเรียนเรื่อง ศาสน

สัมพันธ6 และการอยูV

รVวมกันดUวยความรัก  

 3. มีการสVงเสรมิใหU

ประชาชนที่ตVางความเช่ือ

ไดUใชUหลักธรรมใน ศาสนา

ที่ตนนับถือมาใชUในการ 

อยูVรVวมกันอยVางสันติ  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

 1. รUอยละ 90 มีการ

จัดกิจกรรมสนับสนุน

งานศาสนสมัพันธ6  

 2. เยาวชนและ

หนVวยงานราชการของรฐั 

รUอยละ 90 ของผูUเขUารVวม

กิจกรรมมีความรูU และ

เขUาใจในเรื่อง 

ศาสนสัมพนัธ6 และการอยูV

รVวมกันดUวยความรัก  

เคร่ืองมือการติดตาม : 

 1. แบบสอบถามความ

พึงพอใจการจัดกิจกรรม 

ศาสนสัมพนัธ6  

 3. ทบทวน/แกUไข/ ปรับปรงุ เครื่องมือ  

 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

 1. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ  

 2. สรุปผลรายงานงานศาสนสัมพันธ6แกVหัวหนUาฝäาย

อภิบาลและแพรVธรรมผูUแทนผูUรบัใบอนุญาต ผูUอำนวยการ

และผูUจัดการ 

 3. สรุปผลแผนงานศาสนสมัพันธ6เพื่อปรบัปรุงและพฒันา

ในป8การศึกษาตVอไป 

 

 

8-12 มี.ค.64 

 

 

 

15-19 มี.ค.64  

22-26 มี.ค.64 

 

 

29 มี.ค.64 

 

  



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานศาสนสมัพันธ6  (กิจกรรมแบVงฝfนปfนรัก)   ฝäาย อภิบาลและแพรVธรรม  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษ A4   100  1รีม 100   

2 กระดาษโฟโตU  200  1รีม 200   

3 ป�าย  700  1ป�าย 700   

4 คVาอาหาร     5,000   

5 คVาอุปกรณ6     3,000   

6 คVาดำเนินกิจกรรม

ดนตรี/กีฬา 

    1000  
 

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หน่ึงหมื่นบาทถUวน ) 10,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

    üงบโรงเรียน 10,000 บาท   งบจัดหา          บาท 

 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

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

               (นายชลธี  ประทุมเทา)                                     (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      

              งานศาสนสัมพันธ6                                           หัวหนUาฝäายอภิบาลและแพรVธรรม 

                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 

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

              (ซิสเตอร6บญุสม  ป_ûนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานศาสนสมัพันธ6  (กิจกรรมอวยพรตามหนVวยงาน)      ฝäาย อภิบาลและแพรVธรรม        

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษ A4   100  1รีม 100   

2 กระดาษโฟโตU  200  1รีม 200   

3 กระเชUาของขวัญ  000  10 8,000   

4 คVาน้ำมันรถ     1,000   

5 คVาดำเนินงาน     1,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หน่ึงหมื่นสามรUอยบาทถUวน ) 10,300  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

    üงบโรงเรียน 10,300 บาท   งบจัดหา          บาท 

 

 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

  

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

               (นายชลธี  ประทุมเทา)                                     (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      

              งานศาสนสัมพันธ6                                           หัวหนUาฝäายอภิบาลและแพรVธรรม 

 

                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 

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

              (ซิสเตอร6บญุสม  ป_ûนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

       

 

ลำดับท่ี    1    หน"วยงาน                   งานบริหารฝäายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร....................................... ...               

ฝRาย                ฝäายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร..............................................................................                         

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2 ยุทธศาสตรLข`อท่ี     2 เปkาหมายข`อท่ี   8-9 .... .. 

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2          ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี   2.2              ....  . 

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ"งชี้      8.4    ...... 

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี  4 ตัวบ"งชี้ท่ี          4.1   ...... 

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL  

 1. เพื่อวางแผนรVวมกับผูUชVวยฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรใน

การกำหนดแผนงานฝäายพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากร 

 2. เพื่อสVงเสรมิ สนับสนุนในการ

พัฒนาบุคลากรในฝäายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากรใหUมีประสทิธิภาพ 

 3. เพื่อรวบรวมและสรุปรายงานการ

ดำเนินงานในฝäายพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากรทุกสปัดาห6/ทกุ

เดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

 1. ครูและบุคลากรโรงเรียนมารี

พิทักษ6 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

ขั้นวางแผน(P : PLAN) 

 1. ประชุมคณะกรรมการงานเพื่อ

ดำเนินงาน ดังตVอไปน้ี 

  1.1. เตรียมวางแผนรVวมกบัผูUชVวย

ฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

บุคลากรในการกำหนดแผนงานฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร       

      1.2. เตรียมสรปุผลความพึงพอใจ

ของบุคลากรในฝäายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากร  

      1.3. เตรียมรวบรวมและสรปุ

รายงานการดำเนินงานในฝäายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและบุคลากรทุก

สัปดาห6/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

  

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

 1. กำหนดแบบฟอร6มปฏิทิน ติดตาม

งานและกำหนดการจัดกจิกรรมทบทวน

 

 

 

21 ม.ีค.63 

 

 

 

15-19 ม.ีค.64 

 

 

ทุกวันพฤหัสบดีของ

สัปดาห6 

 

 

 

 

27 มี.ค.63 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

 1. บุคลากรในฝäายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากรทุกคนมีการ

วางแผนรVวมกบัผูUชVวยฝäายพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากรในการกำหนด

แผนงานฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และบุคลากร 

 2. บุคลากรในฝäายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากรทุกคนไดUรับการ

สVงเสริม สนับสนุนในการพฒันาบุคลากร

ในฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

บุคลากรใหUมปีระสทิธิภาพ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

 1. รUอยละ 100 มีการวางแผนรVวมกบั

ผูUชVวยฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

บุคลากรในการกำหนดแผนงานฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

 2. รUอยละ 100 ไดUรับการสVงเสริม 

สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรใหU

มีประสิทธิภาพ 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของ

บุคลากรในฝäายพฒันาคุณภาพการศึกษา

และบุคลากร 

คูVมือตVางๆ 

 2. ประสานงานกบัแผนงานแตVละ

แผนงานในฝäายพฒันาคุณภาพการศึกษา

และบุคลากรเพื่อแจUงแบบฟอร6มและ

ปฏิทินการรวบรวมงานและการจัด

กิจกรรม 

 3. ประชาสัมพันธ6ปฏิทินงานในฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร

และการจัดกจิกรรมทบทวนคูVมือตVางๆ

ใหUกับผูUทีเ่กี่ยวขUองรบัทราบ 

 4. รวบรวมขUอมลูความตUองการการ

พัฒนาและอบรมในฝäายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากร 

 5. ประสานงานสVงตVอขUอมลูการพัฒนา

และอบรมในฝäายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากรใหUกับงาน

ทรัพยากรมนุษย6ฝäายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากร ในการจัด

อบรม/ประชุม/สมัมนา 

 6. จัดกิจกรรมทบทวนคูVมือตVางๆใหUแกV

บุคลากรโรงเรียนมารีพิทักษ6 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : 

CHECK) 

 1. รวบรวมขUอมลูผลการอบรม/

ประชุม/สัมมนาของบุคลากรในฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร สVง

ตVอใหUกับผูUชVวยฝäายพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากรและงาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝäายพฒันา

คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

 

2 เม.ย.63 

 

 

 

 

7-8 เม.ย. 63 

 

 

 

9-10 เม.ย.63 

 

 

10 เม.ย.63 

 

 

 

 

 

1-2 ต.ค.63 

 

 

 

22-23 ม.ีค.64 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

 2. รวบรวมขUอมลูผลการจัดกิจกรรม

ทบทวนคูVมือตVางๆสVงตVอใหUกับผูUชVวยฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร

และงานทรัพยากรมนุษย6 ฝäายพฒันา

คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

 3. รวบรวมแบบสอบถามความพึง

พอใจของบุคลากรในฝäายพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากร 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : 

ACT) 

 1. สรุปการดำเนินงานของแตVละงาน

ในฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

บุคลากร นำเสนอผูUชVวยฝäายพฒันา

คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

ผูUอำนวยการและผูUจัดการโรงเรียน 

 2. สรุปผลรายงานการดำเนินงานของ

ฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

บุคลากร ใหUกับงานวิจัย นโยบายและแผน 

ฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

บุคลากร เพื่อสรปุเปรียบเทียบกบั

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน 

 3. สรุปผลการจัดกจิกรรมทบทวน

คูVมือตVางๆใหUกับงานทรพัยากรมนุษย6 ฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

5-9 ต.ค.63 

 

 

 

 

15-19 ม.ีค.64 

 

 

 

 

22-26 ม.ีค.64 

 

 

 

 

29-31 ม.ีค.64 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน   งานบริหารฝäายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบคุลากร   

ฝäาย  ฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร    

ลำดับ

ที่ 
รายการ 

ขUอกำหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษ A4 70 Gram 

“smartest” 

100  30 รีม 3,000   

2 น้ำหมึก HP laserjet p1102 500  4 ตลับ 2,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย หUาพันบาทถUวน          5,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 5,000 บาท    งบจัดหา         บาท 

 

                              ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 

 

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

          (นางสาววนัสนันท6  อันดี)                          (นางสาวกัญญา  วาป8กัง) 

               งานบริหารฝäาย                                 หัวหนUาฝäายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร                          

 

  อนุมัติ         อนุมัติ 

 

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

                (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)             (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                        ผูUอำนวยการ                   ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน   งานบริหารฝäายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบคุลากร   

ฝäาย  ฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร    

ลำดับ

ที่ 
รายการ 

ขUอกำหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษ A4 70 Gram 

“smartest” 

100  30 รีม 3,000   

2 น้ำหมึก HP laserjet p1102 500  2 ตลับ 1,000   

3 คVาเขUาเลVม เขUาเลVมแล็คซีน 100  10เลVม 1,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย หUาพันบาทถUวน          5,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 5,000 บาท    งบจัดหา         บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 

 

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

          (นางสาววนัสนันท6  อันดี)                          (นางสาวกัญญา  วาป8กัง) 

               งานบริหารฝäาย                                 หัวหนUาฝäายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร                          

 

       อนุมัติ           อนุมัติ 

 

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

                (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)             (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                        ผูUอำนวยการ                   ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

        

ลำดับท่ี  2   หน"วยงาน  งานวิจัย นโยบายและแผน  ฝRาย  ฝäายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   6    ยุทธศาสตรLข`อท่ี  8   เปkาหมายข`อท่ี  1    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  12 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  12.2               

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  4 ตัวบ"งชี้  4.1                         

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี    2 ตัวบ"งชี้ท่ี      2.1                         

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพือ่สำรวจความพึง

พอใจของผูUทีเ่กี่ยวขUองกบั

โรงเรียนประกอบดUวย ครู 

นักเรียน ผูUปกครองและ

ชุมชน 

2. เพือ่สรุปผลการ

สำรวจความพงึพอใจของ 

Stakeholder

ผูUอำนวยการและผูUจัดการ

 3. เพือ่ดำเนินการวิจัย

ตามหัวขUอ/นโยบายของ

ผูUอำนวยการและผูUจัดการ 

     4. เพื่อเผยแพรV

ผลงานวิจัยระดับโรงเรียน

แกVผูUทีเ่กี่ยวขUองตาม

ชVองทางตVางๆ เชVน การ

ประชุมครูประจำเดือน/

เว็บไซด6/โรงเรียน/

วารสารโรงเรียน 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมสำรวจความพงึพอใจของผูUเกี่ยวขUองกับ

โรงเรียน (Stakeholder) 

 2. เตรียมสรปุผลการสำรวจความพึงพอใจของ 

Stakeholder ผูUอำนวยการและผูUจัดการ 

 3. เตรียมดำเนินการวิจัยตามหัวขUอ/นโยบายของผูU

อำนวยและผูUจัดการ 

 4. เตรียมเผแพรVผลงานวิจัยระดับโรงเรียนแกVผูUเกี่ยวขUอง 

  

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

 1. สำรวจความพงึพอใจของผูUที่เกี่ยวของกบัโรงเรียน 

(Stakeholder) 

2. แตVงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานกบั

ฝäายตVาง ๆ 

 3. ทำแบบสอบถามความพึงพอใจผูUปกครองตVอการ

บรหิารโรงเรียน 

 4. ทำแบบสอบถามความพึงพอใจชุมชนตVอการบริหาร

โรงเรียน 

 5. สVงแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อกรอกขUอมูล 

 6. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 7. สรุปผลการสำรวจเสนอตVอผูUอำนวยการ 

 

27 ม.ีค. 63 

 

30 มี.ค.63 

 

31 มี.ค.63 

 

29 มิ.ย.63 

 

 

 

20-29 มิ.ย.63 

 

26มิ.ย.63 

 

 

 

26มิ.ย.63-2ต.ค.

63 

หมายเหตุ : เกบ็

และรวบรวมสรปุ
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วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

1. บุคลากรในฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

และบุคลากรโรงเรียนมารี

พิทักษ6 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

 1. บุคลากรในฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

และบุคลากรทุกคนมีการ

วางแผนรVวมกบัผูUชVวยฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

และบุคลากรในการ

กำหนดแผนงานฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

และบุคลากร 2. 

บุคลากรในฝäายพฒันา

คุณภาพการศึกษาและ

บุคลากรทุกคนไดUรบัการ

สVงเสริม สนับสนุนในการ

พัฒนาบุคลากรในฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

และบุคลากรใหUมี

ประสิทธิภาพม ี 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

 1. รUอยละ 100 มกีาร

วางแผนรVวมกบัผูUชVวยฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

และบุคลากรในการ

 8. นำผลสรุปจากการสำรวจแบบสอบถามความพงึพอใจ

เสนอตVอผูUอำนวยการ 

 9. นำผลการสำรวจตามมตินโยบายพจิารณาจาก

ผูUอำนวยการเผยแพรVใหUรับทราบ 

 10. ทำแบบสอบถามความพึงพอใจครูตVอการบรหิาร

โรงเรียน 

 11. ทำแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนตVอการ

บรหิารโรงเรียน 

 12. สVงแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อกรอกขUอมลู 

 13. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 14. สรุปผลการสำรวจเสนอตVอผูUอำนวยการ 

 15. นำผลสรุปจากการสำรวจแบบสอบถามความพงึ

พอใจเสนอตVอผูUอำนวยการ 

 16. นำผลการสำรวจตามมตินโยบายพจิารณาจาก

ผูUอำนวยการ เผยแพรVใหUไดUรบัทราบ 

 17. ดำเนินการวิจัยตามหัวขUอ/นโยบายงานวิจัยของ

ผูUบริหาร 

 18. เสนอหัวขUอการวิจัยหรือรับนโยบายงานวิจัยของ

ผูUบริหาร 

 19. แตVงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยและพฒันา 

 20. ทำแบบสอบถามความพึงพอใจการวิจัยเพื่อพฒันา 

 21. สVงแบบสอบถามเพือ่สำรวจความพึงพอใจ 

 22. รวบรวมขUอมลูจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

นำมาวิเคราะห6ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

 23. สรุปรายงานผลสำรวจความพงึพอใจ 

 24. เผยแพรVผลงานวิจัยระดับโรงเรียนแกVผูUทีเ่กี่ยวขUอง 

 25. นำผลงานประเมินมาเผยแพรVแกVครู นักเรียน 

ผูUปกครองและชุมชนผVานสื่อตVาง  เชVน การประชุมครู

ประจำเดือน/เว็บไซต6โรงเรียน/วารสารโรงเรียน  

 

ทุกเดือน 

 

 

15มิ.ย.63 

 

26มิ.ย.63 

 

27มิ.ย.63 

 

17ส.ค.63 

31ส.ค.63 

 

สรปุผลทุกสิ้น

เดือน 

9ต.ค.63 

 

30ต.ค.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

กำหนดแผนงานฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

และบุคลากร 

2. รUอยละ 100 ไดUรับการ

สVงเสริม สนับสนุนในการ

พัฒนาบุคลากรในฝäาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

และบุคลากรใหUมี

ประสิทธิภาพ 

3. ครฝูäายบริหารงาน

ทั่วไป รUอยละ 85 มีการ

รวบรวมและสรปุรายงาน 

การ ดำเนินงานในฝäาย

บรหิารงานทั่วไป  

ทุกสปัดาห6/ทกุเดือน/ภาค

เรียน/ป8การศึกษา อยVาง

เปÉนปfจจบุัน อยVางถูกตUอง

ครบถUวน 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบสอบถามความ

พึงพอใจของบุคลากรใน

ฝäายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากร 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผนของฝäาย  

2. ปรับปรงุ แกUไข การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

งานวิจัยนโยบายและแผน 

3. ทบทวน/แกUไข ปรับปรงุเครือ่งมอืวิเคราะห6 

สังเคราะห6 ผลการประเมินวิจัย นโยบายและแผน 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

1. สรุปผลการประเมินของฝäายวิจัยนโยบายและแผน 

2. นำผลงานประเมินจากแบบสอบถามมารวบรวมและ

วิเคราะห6 สรุป พฒันา 

3. นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรบัปรุง และพัฒนาใน

ป8การศึกษาตVอไป 

 

 

16พ.ค.63-มี.ค.64 

 

 

1พ.ค.63 

 

 

3มี.ค.64 

10มี.ค.64 

1-30มี.ค.64 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานงานวิจัย นโยบายและแผน ฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร   

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษ A4 “smartist” 100  10 รีม 1,000   

2 น้ำหมึก HP laser jet p1102 500  1ตลับ 500   

3 คVาเขUาเลVม เขUาเลVมแล็คซีน 100  10เลVม  1,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สองพันหUารUอยบาทถUวน )                                                          2,500  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 2,500 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

 

                                ผูUเสนอ                                                     ผูUพิจารณา 

 

  

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

                  (นางสาวธิดารัตน6  เกษมศรีวิทยา)                      (นางสาวกัญญา วาป8กงั)      

           งานนโยบายและแผน                        หัวหนUาฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร   

 

   อนุมัติ      อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)         (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                    ผูUอำนวยการ          ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

        

 

ลำดับท่ี  2  หน"วยงาน   งานวิจัย นโยบายและแผน ฝRาย พฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร                          

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   6 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    9 เปkาหมายข`อท่ี  3  

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี    7,8    ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี 7.7,7.8.,8.2                      

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี   2   ตัวบ"งชี้   2.1                        

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี   2 ตัวบ"งชี้ท่ี    2.2                            

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL :  

 1. เพื่อใหUบุคลากรมี

แนวในทางการบริหารจัด

การศึกษาที่ทันสมัยและ

สอดคลUองกบัชุมชนและผูU

ที่มีสVวนไดUสVวนเสีย 

     2. เพื่อใหUบุคลากรแตV

ละฝäายเขียนแผน/

โครงการ/กจิกรรมและ

สรปุการดำเนินงานเพื่อใหU

เปÉนไปในทิศทางเดียวกัน

มีประสิทธิภาพและ

ชัดเจน 

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

 1. บุคลากรใน

โรงเรียนมารีพทิักษ6 

  

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

ขั้นวางแผน(P : PLAN) 

1. เตรียมแตVงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 

2. เตรียมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม 

3. เตรียมจัดทำเอกสารทีเ่กี่ยวขUองกับการทำงาน 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. จัดทำคำสัง่กำหนดการอบรม 

2. ประชุมคณะกรรมการเสนองานตVอผูUอำนวยการ 

3. จัดทำเอกสารทีเ่กี่ยวกับการอบรม 

4. ดำเนินการตามแผนงานกจิกรรม 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบติดตามการ 

2. ทบทวน/แกUไข ปรับปรงุ เครื่องมือ 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

1. วิเคราะห6ผลการดำเนินงานนำไป ปรบัปรุงและ

พัฒนาเปÉนการศึกษาตVอไป 

 

 

    1มี.ค.63 

12มี.ค.63 

15มี.ค.63 

 

 

19มี.ค.63 

22มี.ค.63 

26มี.ค.63 

4พ.ค.63 

 

10พ.ค.63 

13พ.ค.63 

16พ.ค.63 

 

 

20พ.ค.63 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

 1. บุคลากรมี

แผนปฏิบัติงานใหU

สอดคลUองกบัแผนงาน/

โครงการ/กจิกรรมเพื่อ

พัฒนาทุกฝäาย 

 2. บุคลากรมีความรูU

ความเขUาใจในการเขียน

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมมากข้ึน  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

 1. ฝäายบริหารตาม

โครงสรUางการบรหิารรUอย

ละ 100 มีแผนงาน/

โครงการ/กจิกรรมที่

สอดคลUองกบัโครงสรUาง

การบริหารการศึกษา 

    2. บุคลากรรUอยละ 90 

มีความรูUความเขUาใจใน

การเขียนแผน 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบประเมินการ

เขUาอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนแผน/โครงการ/

กิจกรรมฯ                        

    2. แบบบันทึกการ

ตรวจนับแผนงานของแตV

ละฝäาย 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานวิจัย นโยบายและแผน(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผน/โครงการ/กิจกรรมใหUสอดคลUอง

กับโครงสรUางการบริหารการศึกษา) ฝäาย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 การดาษ A4     “smartist” 100  50รีม 5,000   

2 คVาอาหารและ

คVาอาหารวVาง 

    15,000  
 

3 คVาวิทยากร     10,000   

4 คVาเดินทางและที่พัก     10,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( สี่หมื่นบาทถUวน )                                                          40,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 40,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 

 

  

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

                  (นางสาวธิดารัตน6  เกษมศรีวิทยา)                      (นางสาวกัญญา วาป8กงั)      

           งานนโยบายและแผน                        หัวหนUาฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร   

   อนุมัติ          อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)         (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                    ผูUอำนวยการ        ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

         

 

ลำดับท่ี  2   หน"วยงาน  งานงานวิจัย นโยบายและแผน ฝRาย  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  6 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    9 เปkาหมายข`อท่ี  3  

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  7,8 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  7.7,7.8,8.2                                    

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ"งชี้  2.1                                                                          

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้ท่ี  2.2                              

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL :  

 1. เพื่อใหUบุคลากรมี

แนวในทางการบริหารจัด

การศึกษาที่ทันสมัยและ

สอดคลUองกบัชุมชนและผูU

ที่มีสVวนไดUสVวนเสีย 

     2. เพื่อใหUบุคลากรแตV

ละฝäายเขียนแผน/

โครงการ/กจิกรรมและ

สรปุการดำเนินงานเพื่อใหU

เปÉนไปในทิศทางเดียวกัน

มีประสิทธิภาพและ

ชัดเจน 

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

 1. ฝäายตามโครงสรUาง

การบริหารโรงเรียนมารี

พิทักษ6 ป8 2563 

  

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

ขั้นวางแผน(P : PLAN) 

4. เตรียมแตVงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 

5. เตรียมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม 

6. เตรียมจัดทำเอกสารทีเ่กี่ยวขUองกับการทำงาน 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

5. จัดทำคำสัง่กำหนดการอบรม 

6. ประชุมคณะกรรมการเสนองานตVอผูUอำนวยการ 

7. จัดทำเอกสารทีเ่กี่ยวกับการอบรม 

8. ดำเนินการตามแผนงานกจิกรรม 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบติดตามการ 

2. ทบทวน/แกUไข ปรับปรงุ เครื่องมือ 

3. แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 5 ระดับ 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

1. วิเคราะห6ผลการดำเนินงานนำไป ปรบัปรุงและ

พัฒนาเปÉนการศึกษาตVอไป 

 

 

1มี.ค.63 

12มี.ค.63 

15มี.ค.63 

 

 

19มี.ค.63 

22มี.ค.63 

26มี.ค.63 

4พ.ค.63 

 

10พ.ค.63 

13พ.ค.63 

16พ.ค.63 

 

 

20พ.ค.63 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

 1. ฝäายตามโครงสรUาง

การบริหารการศึกษามี

แผนงาน/โครงการ/กิจ

กรรมการบรหิารงานครบ

ทุกฝäายอยVางมีคุณภาพ

และนำไปปฏิบัติไดUจรงิ

 2. ครู และบุคลากรมี

ความเขUาใจในการเขียน

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

 1. ฝäายตVาง ๆ ตาม

โครงสรUางการบรหิาร 

รUอยละ 100 มีแผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม 

    2. บุคลากรรUอยละ 90 

มีความรูUความเขUาใจใน

การเขียนแผนงาน 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบประเมินการ

จัดทำแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการประจำป8 

63                      

    2. แบบบันทึกการ

ตรวจนับแผนงานของแตV

ละฝäาย 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานวิจัย นโยบายและแผน (กจิกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป8 2563)  

ฝäาย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กรดาษ A4  “smartist” 100  1,000    

2 คVาเขUาเลVม 20 เลVม  20 เลVม 100  2,000    

3 
คVาหมึกปริ้น แดง ดำ เหลือง  

น้ำเงิน 

1,000  1,000    

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สี่พันบาทถUวน )                                                          4,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 4,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                      ผูUพิจารณา 

 

  

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

     (นางสาวธิดารัตน6  เกษมศรีวิทยา)                        (นางสาวกัญญา วาป8กัง)      

  งานนโยบายและแผน                               หัวหนUาฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร   

   อนุมัติ                 อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)        (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

            ผูUอำนวยการ      ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

        

 

ลำดับท่ี 3 หน"วยงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ฝRายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   6 ยุทธศาสตรLข`อท่ี     8 เปkาหมายข`อท่ี   1 ……. 

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี 8.1 8.4, 8.5, 8.6, 12.1, 12.4, 12.5, 12.6      

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  4 ตัวบ"งชี้      4.1 … 

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี      4 ตัวบ"งชี้ท่ี      4.1     … 

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL :  

1. เพื่อดำเนินการ

จัดระบบประกันคุณภาพ

วVาดUวยการประกัน

คุณภาพภายใน พ.ศ. 

2553 ใหUครบทั้ง 8 ขUอ 

2. เพื่อประสานการ 

ดำเนินงานในการเผยแพรV

ขUอมูลแกVผูUเกี่ยวขUอง 

3. เพื่อดำเนินงาน

เตรียมความพรUอมรับการ

ประเมินจากหนVวยงาน

ตVาง ๆ 

4. เพื่อสรุปผลการ

ดำเนินงานมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาแตVละ

เดือน/ป8  

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

1. ทุกหนVวยงานใน

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตVอไปน้ี 

1.1 เตรียมแตVงต้ังกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายใน 

1.3 เตรียมจัดทำตารางปฏิบัติงานการประกัน

คุณภาพภายใน 

1.4 เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวขUองกบัการประกัน

คุณภาพภายใน เชVน ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกัน

คุณภาพภายในฯลฯ 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. จัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน

และนำเสนอใหUผูUอำนวยการลงนามอนุมัติการแตVงต้ัง 

2. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในเพื่อช้ี 

แจงรายละเอียดแผนงานประกันคุณภาพภายในป8การศึกษา 

2563 

3. จัดทำเอกสาร เครื่องมือการประกันคุณภาพภายใน

และที่เกี่ยวขUอง 

4. จัดทำตารางและปฏิทินการปฏิบัติงานประกัน

 

21 – 30 พ.ค. 63 

  16 – 31 มิ.ย. 63 

16 – 31 พ.ค. 63 

 

16 – 31 พ.ค. 63 

 

  21 – 30 เม.ย. 63 

ตามปฏิทินที่

กำหนด/อยVางนUอย

เดือนละครั้ง 

 

16 – 31 พ.ค. 63 

 

16 – 31 พ.ค. 63 

ทุกครั้งที่มีการ

ประชุมคณะกรรม 

การประกันคุณ 

ภาพภายในตาม 

ปฏิทินที่กำหนด 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

โรงเรียน 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

1. มีการดำเนินการ

จัดระบบประกันคุณภาพ

วVาดUวยการประกัน

คุณภาพภายใน พ.ศ. 

2553 ใหUครบทั้ง 8 ขUอ 

2. มีการประสานการ 

ดำเนินงานในการเผยแพรV

ขUอมูลแกVผูUเกี่ยวขUอง 

3. มีการดำเนินงาน

เตรียมความพรUอมรับการ

ประเมินจากหนVวยงาน

ตVาง ๆ 

4. มีการสรุปผลการ 

ดำเนินงานมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาแตVละ

เดือน/ป8 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

1. มีการดำเนินการ

ครบทัง้ 8 ขUอ 

2. มีการประสานการ 

ดำเนินงานเปÉนปfจจบุัน 

3. มีการเตรียมความ

พรUอมรับการประเมินจาก

หนVวยงานตVางๆ เปÉน

ปfจจุบัน 

4. มรีายงานสรุปผล

คุณภาพภายใน 

5. ประสานกับผูUทีเ่กี่ยวขUองเพื่อแจUงปฏิทินการปฏิบัติ 

งานการประกันคุณภาพภายใน 

6. ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานการประกัน

คุณภาพภายในป8การศึกษา 2563 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน 

2. ปรับปรงุแกUไขการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการ 

ประกันคุณภาพภายในที่ยังไมVสมบูรณ6 

3. ทบทวน/แกUไข ปรับปรงุเครือ่งมอืการประกัน

คุณภาพ 

ภายใน 

4. วิเคราะห6 สังเคราะห6ผลการประเมินประกันคุณภาพ

ภายใน 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

1. สรุปผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน 

2. นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรบัปรุงและ

พัฒนาในป8การศึกษาตVอไป 

ในแตVละเดือน 

ทุกเดือน 

 

ทุกเดือน 

 

 

ทุกเดือน 

ทุกเดือน 

 

ภาคเรียนที่ 1 

(เดือนกันยายน 63) 

ภาคเรียนที่ 1 

(เดือนกมุภาพันธ664) 

ภาคเรียนที่ 2 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

การดำเนินงานมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาเปÉน

ปfจจุบัน 

 

 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. ปฏิทินการ

ปฏิบัติงาน 

2. รายงานสรุปผลการ 

ปฏิบัติงาน 

3. รายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 
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หนVวยงาน    มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ฝäาย  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร   

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาตVอ

หนVวย 

จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษ A4 

จัดทำรายงาน 

ตนเอง 

70 แกรม  “Smartest” 100 - 30 รีม 3,000 -  

2 คVาเขUาเลVมสัน 

กาว ปกแข็ง 

 100 - 10 รีม 1,000 -  

3 คVากระดาษโฟโตU 

จัดทำหนUาปกและ 

ปริ้นรูปภาพ 

230 แกรม “JINLAN” 200 -   5 รมี 1,000 -  

4 คVาน้ำหมึก HP laserjet p1102 500 -   2 ตลบั 1,000 -  

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หกพันบาทถ̀วน  )   6,000 -  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 6,000 บาท    งบจัดหา         บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 

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

                (นางสุรีรัตน6  ชอบสุข)                        (นางสาวกญัญา วาป8กัง)      

     งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                   หัวหนUาฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร   

อนุมัติ       อนุมัติ 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)               (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ              ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

        

ลำดับท่ี  4    หน"วยงาน     ทรัพยากรมนุษย6      ฝRายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร               

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี 2   ยุทธศาสตรLข`อท่ี     2 เปkาหมายข`อท่ี  8-9   

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2          ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี       2.2       

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้      2.2    

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้ท่ี          2.2   

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL  

   1. เพื่อจัดระบบสรรหาบุคลากร

ที่มีประสทิธิภาพ 

 2. เพื่อจัดระบบการพัฒนา

บุคลากร 

 3. เพื่อประเมินบุคลากร 

 4. เสรมิสรUางขวัญกำลังใจและ

จำหนVายบุคลากร 

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

 1. บุคลากรโรงเรียนมารี

พิทักษ6 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

 1. มีการจัดระบบสรรหา

คัดเลือก 

บุคลากรที่ชัดเจน 

 2. มีการจัดระบบพฒันา

บุคลากร 

 3. มีการประเมินครูและ

บุคลากร 

 4. ครูและบุคลากรเกิดขวัญ

ขั้นวางแผน(P : PLAN) 

1. สรรหาคัดเลือกบุคลากร 

 1.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดระบบคัดเลือก

บุคลากรดังน้ี 

  1.2 เตรียมแตVงต้ังคณะกรรมการจัดระบบสรรหา

คัดเลือกบุคลากร 

  1.3  เตรียมประชุมคณะกรรมการจัดระบบสรรหา

คัดเลือกบุคลากร 

  1.4 เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวขUองกบัการ

จัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร 

2. การพัฒนาบุคลากร 

 2.1ประชุมคณะกรรมการฝäายบุคลากรเพื่อ

เตรียมการดังน้ี 

 2.2 เตรียมสำรวจความตUองการการพฒันา

บุคลากรทุกฝäายในโรงเรียน 

  2.3 เตรียมรวบรวมขUอมลูจากการสำรวจนำเสนอ

ผูUอำนวยการและผูUจัดการเพือ่ขออนุมัติ 

  2.4 จัดเตรียมปฏิทินการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน

ของบุคลากรในโรงเรียน 

  2.5 เตรียมประสานงานกบัหนVวยงานตVางๆที่

 

มี.ค.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

มี.ค.63-พ.ค.64 
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วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

กำลังใจและจำหนVายบุคลากร 

 

 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

 1. ครูและบุคลากรรUอยละ 85 

มีการจัดระบบสรรหาคัดเลือก

บุคลากรที่ชัดเจน 

 2. ครูและบุคลากรรUอยละ 90 

ไดUรับการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 

 3. ครูและบุคลากรรUอยละ 90 

ผVานการประเมิน 

 4. ครูและบุคลากรรUอยละ 90 

เกิดขวัญกำลงัใจและจำหนVาย

บุคลากร 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

 1. รายงานสรุปการสรรหา

คัดเลือกบุคลากร 

  2. รายงานสรุปการพฒันา

บุคลากร 

 3. รายงานสรุปการประเมิน

บุคลากร 

 4. รายงานสรุปการเสรมิสรUาง

ขวัญกำลังใจและจำหนVาย

บุคลากร 

 

เกี่ยวขUองเพื่อจัดเตรียมสถานที่ยานพาหนะ 

  2.6 เตรียม เตรียมจะ เตรียมจัดการสมัมนา

ประสานงานกบัวิทยากร 

  2.7 จัดเตรียมแบบประเมินความพงึพอใจในการ

อบรม 

3. การประเมินบุคลากร 

 3.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคลากร

ดังตVอไปน้ี 

  3.2 เตรียมแตVงต้ังคณะกรรมการทุกฝäายเพือ่

ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  3.3 เตรียมจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

  3.4 เตรียมดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

  3.5 เตรียมสรุปรายงานผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเสนอผูUอำนวยการและ

ผูUจัดการ 

4. เสรมิสรUางขวัญกำลังใจและจำหนVายบุคลากร 

 4.1 ประชุมคณะกรรมการฝäายบุคลากรเตรียมการ

ดังตVอไปน้ี 

 4.2 เตรียมแตVงต้ังคณะกรรมการรบัผิดชอบแตVละ

หนUาที ่

 4.3 เตรียมประชุมคณะกรรมการ 

 4.4 เตรียมดำเนินการรวบรวมขUอมูลการปฏิบัติงาน

จากทุกฝäาย 

 4.5 เตรียมสำรวจจำนวนบุคลากร อายุการทำงาน 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. สรรหาคัดเลือกบุคลากร 

 1.1 จัดทำคำสั่งการจัดระบบสรรหาคัดเลือก

บุคลากร 

 

 

 

 

 

มี.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มี.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มี.ค.63 
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วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

  1.2 ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสรรหาคัดเลือก

บุคลากร 

  1.3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวขUองกับการจัดระบบสรร

หาคัดเลือกบุคลากร 

  1.4 สำรวจอัตรากำลงับุคลากรจากทกุฝäาย 

  1.5 รวบรวมขUอมลูนำเสนอผูUอำนวยการและ

ผูUจัดการเพื่อเสนอขออนุมัติ 

  1.6 ประกาศรบัสมัครบุคลากรตามอัตรากำลงัที่

ผูUอำนวยการแลUวผูUจัดการอนุมัติ ผVานทางเว็บไซต6 

Facebook ของโรงเรียน 

 1.7 เป_ดรับสมัครบุคลากรตามอัตรากำลังที่

ผูUอำนวยการและผูUจัดการอนุมัติผVานทางเว็บไซต6 

Facebook ของโรงเรียน 

  1.8 แตVงต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลอืกภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติสอบคัดเลือกภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 

 1.9 คณะกรรมการตรวจขUอสอบสอบคัดเลือก

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 1.10 ประกาศผลการสอบคัดเลือกทฤษฎีและ

ปฏิบัติ 

 1.11 ทดลองปฏิบัติงานตามระเบียบการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียน 

 1.12 จะทำแบบประเมินการทดลองงานตาม

ระเบียบการปฏิบัติของโรงเรียน 

 1.13 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองงาน

ของบุคลากร 

 1.14 คณะกรรมการประเมินสรุปผลการทดลอง

งานของบุคลากร เสนอผูUอำนวยการและผูUจัดการเพื่อ

ขออนุมัติบรรจุแตVงต้ัง 

 1.15 ประสานงานกับฝäายธุรการเพือ่จัดทำเอกสาร
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วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

บรรจุแตVงต้ัง 

 1.16 สรุปผลการสรรหาคัดเลือกบุคลากรทีส่อบ

ผVานและไมVผVานการทดลองงาน 

2. การพัฒนาบุคลากร 

 2.1 สำรวจความตUองการการพัฒนาบุคลากรทกุ

ฝäายในโรงเรียน 

  2.2 รวบรวมขUอมลูจากการสำรวจนำเสนอ

ผูUอำนวยการและผูUจัดการเพือ่ขออนุมัติ 

 2.3 ทำปฏิทิน การอบรม สมัมนาศึกษาดูงานของ

บุคลากรในโรงเรียน 

  2.4 ประสานงานกับหนVวยงานสถานที ่

  2.5 ประสานงานกับวิทยากรที่ใหUการอบรม 

 2.6 จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวขUองกับ

การอบรม 

 2.7 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการ 

อบรมสัมมนา 

 2.8 จัดอบรมสมัมนาตามที่วางแผนตามปฏิทิน 

 2.9 ประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาทกุ

ครั้ง 

 2.10 สรุปรายงานผลการจัดอบรมสมัมนา 

 2.11 ประสานกบัหัวหนUาฝäายตVางๆเพื่อนำผลการ

อบรมไปใชUใหUเกิดประโยชน6 

3. การประเมินบุคลากร 

 3.1 แตVงต้ังคณะกรรมการทุกฝäายเพื่อประเมินการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

  3.2 จะทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  3.3 ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

  3.4 สรุปรายงานผลการประเมิน การปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเพื่อนำเสนอผูUอำนวยการและผูUจัดการขอ

 

 

 

มี.ค.63-พ.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มี.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

อนุมัติการปรบัข้ันเงินเดือน 

  3.5 ประสานงานกับฝäายการเงินเพื่อเบกิจVายใหUแกV

บุคลากร 

  3.6 นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห6เพื่อนำมา

พิจารณาและปรับปรงุในป8การศึกษาตVอไป 

4. เสรมิสรUางขวัญกำลังใจและจำหนVายบุคลากร 

 4.1 ประสานงานกับฝäายวัดผลประเมินผลและ

ทะเบียนฝäายวิชาการและนำเสนอผูUอำนวยการ

ผูUจัดการในการจัดสวัสดิการตามระเบียบของโรงเรียน 

 4.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อช้ีแจงรายละเอียด

ของกิจกรรม 

 4.3 สำรวจจำนวนบุคลากร 

 4.4 รวบรวมขUอมลูการปฏิบัติงาน 

 4.5 ดำเนินการกิจกรรมการสรUางขวัญและกำลังใจ

กับครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหนUาที่ดีเดVนและจำหนVาย

บุคลากร 

  4.5.1จัดสวัสดิการชุดเครือ่งแบบครูและ

บุคลากรตามระเบียบของโรงเรียน 

  4.5.2พิจารณาเงินโบนัสของผูUบรหิาร ครู 

บุคลากร และพนักงาน 

  4.5.3จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสงัสรรค6วันป8ใหมV 

  4.5.4จัดกิจกรรมศึกษาดูงานใหUกับผูUบริหาร ครู 

บุคลากร และพนักงาน ป8ละ 1 ครั้ง 

  4.5.5การปรับข้ันเงินเดือนตามระเบียบ และ

ตามการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

ทุกป8การศึกษา 

  4.5.6มอบเงินของขวัญวันเกิดสำหรบัครูและ

บุคลากร  

  4.5.7มอบเงินรบัขวัญบุตรของครู บุคลากร 

และพนักงาน 

 

 

 

 

 

มี.ค.63-พ.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม.ย.63 

 

เม.ย.64 

 

25 ธ.ค.63 

พ.ค.64 

 

เม.ย.64 

 

 

ทุกเดือน 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

  4.5.8มอบเงินขวัญถุงสรUางครอบครัวใหมV 

  4.5.9มอบเงินชVวยการงานฌาปนกจิ บิดา 

มารดา ลูก ของครูบุคลากรและพนักงาน 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล    (C : CHECK) 

1. สรรหาคัดเลือกบุคลากร 

 1.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนงาน 

  1.2 ปรับปรุงแกUไข ดำเนินงาน ตามแผนงาน 

จัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่ยังไมVสมบรูณ6 

2. การพัฒนาบุคลากร 

 2.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผน 

  2.2 ปรับปรุงดำเนินงานตามแผนงานแบบประเมิน

ความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาที่ยังไมVสมบูรณ6 

  2.3  ทบทวนแกUไขปรับปรงุเครือ่งมอืการติดตาม 

  2.4 วิเคราะห6สงัเคราะห6ผลการประเมินความพงึ 

3. การประเมินบุคลากร 

 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน 

  3.2 ปรับปรุงแกUไข ดำเนินงานตามแผนงาน

ประเมินบุคลากรที่ยังไมVสมบูรณ6 

4. เสรมิสรUางขวัญกำลังใจและจำหนVายบุคลากร 

 4.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน 

 4.2 ปรับปรุงแกUไข ดำเนินงานตามแผน 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 

    (A : ACT) 

1. สรรหาคัดเลือกบุคลากร 

 1.1 สรุปผลการจัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร 

  1.2 นำผลการประเมินวางแผนเพื่อปรับปรงุและ

พัฒนาตVอไป 

2. การพัฒนาบุคลากร 

 2.1 ผลการอบรมสัมมนาครูและบุคลากร 

  2.2 นำผลการประเมินความพงึพอใจในการอบรม

 

 

 

 

มี.ค.63 

 

 

 

1 สัปดาห6หลงัการ

อบรม 

 

 

 

 

เม.ย.64 

 

 

 

พ.ค.64 

 

 

 

 

เม.ย.63 

 

 

 

พ.ค.64 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

สัมมนาทุกครัง้มาวางแผนเพื่อปรบัปรุงและพฒันาในป8

การศึกษาตVอไป 

3. การประเมินบุคลากร 

 3.1 สรุปผลการจัดประเมินบุคลากร 

  3.2 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรบัปรุงและ

พัฒนาในป8การศึกษาตVอไป 

4. เสรมิสรUางขวัญกำลังใจและจำหนVายบุคลากร 

 4.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานเพือ่พัฒนา 

 4.2 วิเคราะห6ผลการดำเนินงานนำไปปรับปรุงและ

พัฒนาในป8การศึกษาตVอ 

 

 

พ.ค.64 

 

 

 

พ.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานทรพัยากรมนุษย6(งานสรรหาบุคลากร) ฝäาย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A4     500   

2 หมึกปริ้นเตอร6     500   

3 แฟ�มเกบ็ทะเบียนคร ู     500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงพันหUารUอยบาทถUวน ) 1,500  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 1,500 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 

 

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

                  (นางสาวกัญญา  วาป8กัง)                                        (นางสาวกัญญา  วาป8กัง)      

                  งานทรัพยากรมนุษย6           หัวหนUาฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร                                  

 

อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 
 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานทรพัยากรมนุษย6(งานพฒันาบุคลากร) ฝäาย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 ปฐมนิเทศครูใหมV     30,000   

2 อบรมภาษาอังกฤษ     30,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หกหมื่นบาทบาทถUวน ) 60,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 60,000 บาท    งบจัดหา         บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 

 

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

             (นางสาวกัญญา  วาป8กัง)                                        (นางสาวกัญญา  วาป8กัง)      

               งานทรัพยากรมนุษย6                 หัวหนUาฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร                                  

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานทรพัยากรมนุษย6(งานประเมินบุคลากร) ฝäาย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A4     1,000   

2 หมึกปริ้นเตอร6     500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงพันหUารUอยบาทถUวน ) 1,500  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 1,500 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 

 

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

             (นางสาวกัญญา  วาป8กัง)                                        (นางสาวกัญญา  วาป8กัง)      

               งานทรัพยากรมนุษย6                 หัวหนUาฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร                                  

 

                     อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานทรพัยากรมนุษย6(งานเสริมสรUางขวัญและกำลงัใจ) ฝäาย พฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 

จำนวนเงิน 
หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กิจกรรมสวัสดิการชุด

ครูและบุคลากร 

    3,000   

2 โบนัสประจำป8     400,000   

3 กิจกรรมสงัสรรค6วันป8

ใหมV 

    50,000   

4 กิจกรรมศึกษาดูงาน     400,000   

5 กิจกรรมปรับข้ัน

เงินเดือน 

    100,000   

6 กิจกรรมของขวัญวัน

เกิดครูและบุคลากร 

    30,000   

7 กิจกรรมรบัขวัญบุตร

ครูและบุคลากร 

    15,000   

8 สวัสดิการเงินขวัญถุง

สรUางครอบครัวใหมV 

    12,000   

9 สวัสดิการงาน

ฌาปนกจิ 

    8,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หน่ึงลUานหน่ึงหมื่นแปดพันบาทถUวน ) 1,018,000  

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 1,018,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 

 

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

             (นางสาวกัญญา  วาป8กัง)                                        (นางสาวกัญญา  วาป8กัง)      

               งานทรัพยากรมนุษย6                 หัวหนUาฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร                                  

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

        

ลำดับท่ี    5    หน"วยงาน                   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                ...               

ฝRาย                ฝäายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร..............................................................................                         

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2,3 ยุทธศาสตรLข`อท่ี     2,4 เปkาหมายข`อท่ี   9,12 .... .. 

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2         ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี      2.2       ....  . 

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี 8,9,14,15ตัวบ"งชี้ 8.1-8.6,9.1-9.3,14.1-14.2,15.1-15.2 

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ"งชี้ท่ี          8.4   ...... 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL  

1. เพื่อสำรวจหัวขUอสารสนเทศโรงเรียน

ตามความตUองการแตVละหนVวยงานตาม

กฎกระทวง 

2. เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียน 

3. เพื่อรายงานสารสนเทศโรงเรียนตาม

ชVองทางตVางๆ 

4. เพื่อประเมินการใชUงานระบบ

สารสนเทศโรงเรียน 

5. เพื่อใหUระบบ Mas-school สามารถใชU

งานไดUเสมอและแกUไขปรับปรงุไดU 

6. เพื่อใหUครูใชUเทคโนโลยีไดUอยVางมี

ประสิทธิภาพ 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ :  

1. ระบบสารสนเทศโรงเรียน 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ :  

1. มีการสำรวจหัวขUอสารสนเทศโรงเรียน

ตามความตUองการแตVละหนVวยงานตาม

ขั้นวางแผน(P : PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดังตVอไปน้ี 

   1.1. เตรียมแตVงต้ังคณะกรรมการ 

ดำเนินงานสารสนเทศจากตัวแทนของแตV

ละฝäายของโรงเรียน  

    1.2. เตรียมดำเนินการสำรวจหัวขUอ

สารสนเทศตามความตUองการ 

     1.3. เตรียมประสานคณะกรรมการ

ดำเนินงานสารสนเทศตรวจสอบ

สารสนเทศ 

  

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1.กิจกรรมสารสนเทศ 

 1.1 แตVงต้ังคณะกรรมการการ

ดำเนินงานสารสนเทศ  

 1.2. ดำเนินการสำรวจหัวขUอ

สารสนเทศตามความตUองการของ

หนVวยงานตามหัวขUอกฎกระทรวงวVาดUวย

ระเบียบประกันคุณภาพภายในป8 พ.ศ.

 

พ.ค.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม.ย.64 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

กฎกระทรวง 

2. มีการจัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียน 

3. มีการรายงานสารสนเทศโรงเรียนตาม

ชVองทางตVางๆ 

4. มีการประเมินการใชUระบบสารสนเทศ

โรงเรียน 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

1. สารสนเทศของแตVละฝäายมีความเปÉน

ระบบชัดเจนมีความเปÉนระบบชัดเจน

ตรวจสอบไดUงVาย 

2. ไดUสารสนเทศที่มีความถูกตUองชัดเจน 

3. บุคลากรมีการใชUงานเทคโนยีอยVางมี

ประสิทธิภาพ รUอยละ 98 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบประเมินการใชUสารสนเทศ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม

เทคโนโลยี 

 

2563 

 1.3. กำหนดปฏิทินติดตามขUอมลู

สารสนเทศจากทกุฝäายในโรงเรียน 

 1.4. รวบรวมขUอมลูสารสนเทศ จาก

ฝäายอื่นๆ ของโรงเรียน 

 1.5. จัดทำสารสนเทศโรงเรียนใหU

สอดคลUองกบัความตUองการของหนVวยงาน

ตามหัวขUอตามกฎหมายกระทรวงวVาดUวย

ระเบียบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.

2563 

 1.6. ประสานคณะกรรมการ

ดำเนินงานสารสนเทศตรวจสอบ

สารสนเทศ 

 1.7. นำเสนอสารสนเทศตามชVองทาง

ตVางๆ เชVน เว็บไซต6โรงเรียน 

 1.8. นำเสนอสารสนเทศไปใชUโดยสVง

ใหUหนVวยงานทีเ่กี่ยวขUอง 

 1.9. จัดทำรปูเลVมสารสนเทศเปÉนราย

ภาคเรียนหรือรายป8 

 1.10. จัดทำแบบประเมินการใชU

สารสนเทศ 

2. กิจกรรมระบบเครือขVายของโรงเรียน 

 2.1. ดูแลระบบอินเตอร6ภายใน

โรงเรียน 

 2.2 ดูแลระบบ Mas-School 

 2.3 พัฒนาเว็บไซต6โรงเรียน และสื่อ

ออนไลน6ของโรงเรียน 

3.กิจกรรมอบรมสารสนเทศ 

 3.1. เตรียมแตVงต้ังคณะกรรมการ

ผูUรบัผิดชอบ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

 3.2. เตรียมประชุมคณะกรรมการ 

การจัดโครงการเตรียมจัดทำเอกสารที่

เกี่ยวขUองกบัการอบรม 

 3.3 ประชุมคณะกรรมการเสนอตVอ

ผูUบริหาร 

 3.4. จัดทำเอกสารที่เกีย่วขUองกับ

โครงการ 

 3.5. ดำเนินงานตามแผนงาน 

 3.6. ตรวจสอบติดตามผลการอบรม

ปรับปรงุแกUไข 

 3.7. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 3.8 วิเคราะห6ผลการดำเนินงานเพื่อ

นำไปปรบัปรุงแกUไขและพัฒนาตVอไป 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : 

CHECK) 

1. นำเสนอสารสนเทศตามชVองทางตVางๆ 

เชVน เว็บไซต6โรงเรียน 

2. นำสารสนเทศไปใชUโดยสVงใหUหนVวยงาน

ที่เกี่ยวขUอง 

3. ดำเนินการแจกแบบประเมินการใชU

สารสนเทศใหUแกVหัวหนUาฝäายเพื่อ

ดำเนินการในการประเมิน 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : 

ACT) 

1. รวบรวมแบบประเมินการใชU

สารสนเทศปละประมวลผล 

2. สรุปผลรายงานการใชUสารสนเทศ แกV

หัวหนUาฝäายพฒันาคุณภาพการศึกษาและ



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

บุคลากร ผูUอำนวยการและผูUจัดการ 

3. สรุปผลแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อนำมาวางแผนเพื่อปรบัปรุงและ

พัฒนาในการดำเนินงานตVอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ฝäาย  ฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร    

ลำดับ

ที่ 
รายการ 

ขUอกำหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

งานระบบเครือขVาย 

1 คVาสัญญาณ Internet 200/10 mb 10,000  12 120,000   

งารสารสนเทศ 

1 กระดาษ A4 70 Gram 

“smartest” 

100  10 รีม 1,000   

2 น้ำหมึก HPlaserjet p1102 500  2 ตลับ 1,000   

3 ฮาร6ดดิสพกพา 

External Harddisk 

 5,000  1 5,000   

กิจกรรมอบรมสารสนเทศ 

1 คVาวิทยากร  10,000   10,000   

2 คVาอาหาร  10,000   10,000   

3 คVาจัดทำเอกสาร  10,000   10,000   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย หน่ึงแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถUวน 137,000  

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 137,000 บาท    งบจัดหา         บาท 

                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 

 

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

                    (นายสาธิต  ชนวัฒน6)                                      (นางสาวกัญญา วาป8กัง)      

                 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ                       หัวหนUาฝäายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร   

   

 

อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

        

ลำดับท่ี  1   หน"วยงาน   งานบริหารฝäายปฐมวัย         ฝRาย     ปฐมวัย                         

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3   ยุทธศาสตรLข`อท่ี  4   เปkาหมายข`อท่ี  9    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  2               

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  6,10,11 ตัวบ"งชี้  6.1-6.5,10.1-10.2,11.1-11.2                        

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี    2 ตัวบ"งชี้ท่ี      2                        

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพือ่วางแผนรVวมกับ

หัวหนUาฝäายบรหิาร

ปฐมวัยในการกำหนด

แผนงานบริหารฝäาย

ปฐมวัย    

2. เพือ่สVงเสรมิ 

สนับสนุนในการพัฒนา

บุคลากรในฝäายใหUมี

ประสิทธิภาพ      

3. เพือ่รวบรวมและ

สรปุรายงาน การ

ดำเนินงานใหUฝäาย

บรหิารงานทั่วไป ทุก

สัปดาห6/ทุกเดือน/ภาค

เรียน/ป8การศึกษา 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

1. บุคลากรปฐมวัยทกุ

คน 

 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมวางแผนรVวมกบัหัวหนUาฝäายบรหิารปฐมวัยใน

การกำหนดแผนงานบรหิารฝäายปฐมวัย 

 2. เตรียมสVงเสริม สนับสนุนในการพฒันาบุคลากรในฝäาย

ใหUมีประสิทธิภาพ 

3. เตรียมรวบรวมและสรุปรายงาน การดำเนินงานใหU

ฝäายบริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห6/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ป8

การศึกษา 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. จัดทำวางแผนรVวมกับหัวหนUาฝäายบรหิารปฐมวัยใน

การกำหนดแผนงานบรหิารฝäายปฐมวัย 

 2. จัดทำสVงเสริม สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในฝäาย

ใหUมีประสิทธิภาพ 

2.1 งานพัฒนาหลักสูตร 

 2.2 งานจัดประสบการณ6เรียนรูU 

 2.3 งานนิเทศการจัดประสบการณ6เรียนรูU 

 2.4 งานวัดผล ประเมินผล            

 2.5 งานวิจัยในช้ันเรียน 

 2.6 งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

 

 1 เม.ย. 63 

 

1 เม.ย.63 

 

27 เม.ย.63 

 

 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

15 ต.ค.63 (ท.1) 

15 มี.ค.64 (ท.2) 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

 1. มีการวางแผน

รVวมกับหัวหนUาฝäาย

บรหิารปฐมวัยในการ

กำหนดแผนงานบริหาร

ฝäายปฐมวัย 

2. มีการสVงเสรมิ 

สนับสนุนในการพัฒนา

บุคลากรในฝäายใหUมี

ประสิทธิภาพ 

3. มีการรวบรวมและ

สรปุรายงาน การ

ดำเนินงานใหUฝäาย

บรหิารงานทั่วไป ทุก

สัปดาห6/ทุกเดือน/ภาค

เรียน/ป8การศึกษา 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

 1. ครูปฐมวัยรUอยละ 

85 วางแผนรVวมหัวหนUา

ฝäายบริหารปฐมวัยในการ

กำหนดแผนงานบริหาร

ปฐมวัย 

2. ครูปฐมวัยรUอยละ 

85 ไดUรับการสVงเสรมิ 

สนับสนุนในการพัฒนา

บุคลากรในฝäายใหUมี

 2.7 งานระดับช้ัน 

  3. จัดทำรวบรวมและสรปุรายงาน การดำเนินงานใหU

ฝäายบริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห6/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ป8

การศึกษา 

3.1 งานพัฒนาหลักสูตร 

3.2 งานจัดประสบการณ6เรียนรูU 

3.3 งานนิเทศการจัดประสบการณ6เรียนรูU 

3.4 งานวัดผล ประเมินผล 

3.5 งานวิจัยในช้ันเรียน 

3.6 งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

3.7 งานระดับช้ัน 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. รวบรวมขUอมลูความตUองการพฒันาอบรมในฝäาย

ปฐมวัยประสานสVงตVอใหUกบั ฝäายพฒันาคุณภาพการศึกษา

และบุคลากรในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา 

2. รวบรวมขUอมลูผลการอบรม/ประชุม/สมัมนาของ

บุคคลากรในแตVละงานในฝäายวิชาการสVงตVอใหUหัวหนUาฝäาย

วิชาการและฝäายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

1. สรุปการดำเนินงานของแตVละงานในฝäายปฐมวัย 

นำเสนอหัวหนUาฝäายปฐมวัย ผูUแทนผูUรับใบอนุญาต 

ผูUอำนวยการและผูUจัดการทุกสัปดาห6 (ไมVเกินวันพุธของ

สัปดาห6ตVอไป) 

2. สVงสรุปรายงานผลการดำเนินงานของฝäายปฐมวัย 

ใหUกับงานวิจัย นโยบายและแผน ฝäายพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและบุคลากรเพื่อสรุปเปรียบเทียบกับแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 

15 ต.ค.63 (ท.1) 

15 มี.ค.64 (ท.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 ต.ค.63 (ท.1) 

22 ม.ีค.64 (ท.2) 

 

28 ต.ค.63 (ท.1) 

30 ม.ีค.64 (ท.2) 

 

 

 

30 ต.ค.63 (ท.1) 

31 ม.ีค.64 (ท.2) 

 

 

30 ต.ค.63 (ท.1) 

31 ม.ีค.64 (ท.2) 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

ประสิทธิภาพ 

3. สามารถรวบรวม

และสรุปรายงาน การ

ดำเนินงานใหUฝäาย

บรหิารงานทั่วไป ทุก

สัปดาห6/ทุกเดือน/ภาค

เรียน/ป8การศึกษา 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบสรุปรายงาน

การดำเนินงานในฝäาย

ปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานบริหารงานฝäายปฐมวัย     ฝäาย ปฐมวัย  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษ A4 70 แกรม 100  20 2,000   

2 กระดาษปกสเีหลือง 120 แกรม 120  2 240   

3 กระดาษปกชมพ ู 120 แกรม 120  2 240   

4 กระดาษปกฟ�า 120 แกรม 120  2 240   

5 แล็คซีน 1.5 น้ิว 60  30 1.800   

6 ลูกแม็คเย็บเลVม  40  5 200   

7 หมึกเครื่องปริ้น 4 ส ี  100  4 400   

8 กาวสองหนUาบาง  40  12 480   

9 คVาแฟ�มเก็บงาน  100  4 400   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หกพันบาทถUวน )                                                          6,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 6,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

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

                      (นางอรณัส  กุลพินิจ)                                       (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

        งานบริหารงานฝäายปฐมวัย                                            หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

        

 

ลำดับท่ี  2   หน"วยงาน   งานพัฒนาหลักสูตร         ฝRาย     ปฐมวัย                         

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3   ยุทธศาสตรLข`อท่ี  3   เปkาหมายข`อท่ี  8    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  2.1               

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  7    ตัวบ"งชี้  7.1-7.2                                              

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี    2 ตัวบ"งชี้ท่ี      2.1                        

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพือ่จัดทำหลกัสูตร

โรงเรียนตามหลักสูตร

ปฐมวัย พ.ศ.2560 ในแตV

ละป8การศึกษา    

2. เพือ่ประสานกับ

งานจัดประสบการณ6

เรียนรูUในการนำหลกัสูตร

โรงเรียนตามหลักสูตร

ปฐมวัย พ.ศ.2560 ไปสูV

การจัดการเรียนรูUใหU

ครบถUวนในแตVละ

ระดับช้ัน แตVละป8

การศึกษา      

3. เพือ่ประเมิน

หลักสูตรโรงเรียนตาม

หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.

2560 ในแตVละป8

การศึกษา 

 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมแตVงต้ังคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน 

2. เตรียมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนา

หลักสูตร 

3. เตรียมจัดทำเอกสารทีเ่กี่ยวขUองกบัหลักสูตรโรงเรียน

ตามหลกัสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560คณะกรรมการดำเนินงาน 

4. เตรียมจัดโครงการ/กจิกรรม ดังน้ี 

4.1 โครงการสVงเสริมทักษะพฒันาการเด็ก 

4.2 โครงการทัศนศึกษา 

4.3 โครงการพฒันาศักยภาพทางดนตร ี

4.4 กิจกรรมยุวบัณฑิต 

4.5 กิจกกรรมปfèนฝfนหนูนUอย 

4.6 กิจกรรมกีฬาส ี

4.7 กิจกรรมประชุมผูUปกครอง 

4.8 กิจกรรมอนามัยดีมีสุข 

4.9 กิจกรรมประกวดคัดลายมือ 

4.10 กิจกรรมปลอดภัยไวUกVอน 

4.11 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 

5. เตรียมจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 

21-23 เม.ย.63 

21-23เม.ย.63 

 

21-23 เม.ย.63 

 

 

30 เม.ย.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 พ.ค. 63 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

1. ครูระดับปฐมวัย

รUอยละ 85 สามารนำ

หลักสูตรไปใชUในการ

จัดทำแผนการจัด

ประสบการณ6การเรียนรูU 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

 1. ครสูามารถจัด

ประสบการณ6เรียนรูUใน

การจัดทำแผนการจัด

ประสบการณ6ใหU

สอดคลUองกบัหลักสูตร

โรงเรียนตามหลักสูตร

ปฐมวัย พ.ศ.2560 

2. ครูนำผลการนิเทศ

มาสะทUอนในการนำ

หลักสูตรโรงเรียนไปสูVการ

จัดประสบการณ6 

3. สามารถติดตามการ

นำหลักสูตรไปใชUในการ

จัดประสบการณ6ของครู

แตVละระดับช้ัน 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

 1. โรงเรียนมหีลกัสูตร

ของโรงเรียนทีส่อดคลUอง

กับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พ.ศ. 2560 และ

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. จัดทำหลักสูตรโรงเรียนตามหลกัสูตรปฐมวัย พ.ศ.

2560 ในแตVละป8การศึกษา 

1.1 จัดอบรมครู/ประชุม/สัมมนา ดำเนินการพฒันา

หลักสูตรปฐมวัยในแตVละป8การศึกษา 

1.2 ประสานการดำเนินงานในการอบรมหลักสูตร

ปฐมวัยโดยประสานงานกบับุคลากรที่เกี่ยวขUองในการจัด

อบรม/ประชุม/สมัมนา 

1.3 จัดอบรมประชุมเพือ่จัดทำหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 

2560 

1.4 ดำเนินการใหUครผููUสอนวิเคราะห6หลักสูตรปฐมวัย 

พ.ศ. 2560 

1.5 รวบรวมรปูเลVมหลกัสูตรโรงเรียนตามหลักสูตร

ปฐมวัย พ.ศ. 2560 ใหUหัวหนUาฝäาย 

1.6 หัวหนUาฝäายปฐมวัย นำเสนอการลงนามคำนำ

เลVมหลักสูตรโรงเรียนตVอผูUอำนวยการ     

1.7 นำเสนอการอนุมัติการใชUหลกัสูตรโรงเรียนตาม

หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 แกVคณะกรรมการบรหิาร

โรงเรียนกVอนนำไปใชUในแตVละป8การศึกษา 

 2. ประสานกับงานจัดประสบการณ6เรียนรูUในการนำ

หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 ไปสูVการ

จัดการเรียนรูUใหUครบถUวนในแตVละระดับช้ัน แตVละป8

การศึกษา 

2.1 ประสานงานจัดประสบการณ6เรียนรูUในการใหU

ครูผูUสอนทุกคนจัดทำแผนการจัดประสบการณ6ใหUสอดคลUอง

กับหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 

2.2 ประสานงานนิเทศการจัดประสบการณ6เรียนรูUใน

การนำผลการนิเทศมาสะทUอนในการนำหลักสูตรโรงเรียน

 

5 พ.ค.63 

 

1 มิ.ย.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 มิ.ย.63 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

สอดคลUองกบัหลักปรัชญา

ของ เศรษฐกจิพอเพียง 

อัตลักษณ6 4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลก

ศตวรรษที่ 21 

 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบประเมินการใชU

หลักสูตร 

2. แบบสอบถามผล

การใชUหลกัสูตร 

 

 

 

 

ไปสูVการจัดประสบการณ6เรียนรูU 

2.3 ประชุมครูแตVละระดับช้ันเพื่อติดตามการนำ

หลักสูตรไปใชUในการจัดประสบการณ6ทุกสปัดาห6 

3. ประเมินหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.

2560 ในแตVละป8การศึกษา 

3.1 จัดทำแบบประเมินการใชUหลักสูตรใหUครอบคลุม

ใน 3 กลุVม ดังน้ี ครู ผูUปกครอง และชุมชน 

3.2 แจกแบบสอบถามการใชUใหUบุคคลทัง้ 3 กลุVม

ไดUแกV ครู ผูUปกครอง และชุมชน 

3.3 วิเคราะห6แบบสอบถามการประเมินหลักสูตร 

3.4 รายงานผลตVอการประเมินการใชUหลักสูตรตVอ

หัวหนUาฝäายปฐมวัยเพื่อนำเสนอผลการประเมินตVอ

ผูUอำนวยการ 

   3.5 ประสานสVงผลการประเมินการใชUหลักสูตรใหU

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝäายพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

และบุคคลากร เพือ่เผยแพรVแกVผูUเกี่ยวขUอง 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานตามแผน 

2. ปรับปรงุแกUไขการดำเนินงานตามแผนที่ยังไมVสมบูรณ6 

3. ทบทวน แกUไข ปรับปรุงเครื่องมือ 

4. วิเคราะห6 สังเคราะห6หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

1. สรุปผลรายงานผลการใชUหลักสูตรตVอหัวหนUาแทน

ผูUรบัใบอนุญาต 

2. นำผลการใชUหลกัสูตรไปปรับปรงุและนำไปใชUในป8

การศึกษาตVอไป 

 

 

 

 

มี.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มี.ค.64 

 

 

 

เม.ย.64 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานพัฒนาหลกัสูตร     ฝäาย ปฐมวัย  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 เอกสารแบบสอบถาม

ประเมินหลักสูตร 

Smartist80แกรม 100  20 2000  
 

2 ประชุมสัมมนา

ปรับปรงุเรื่องการ

พัฒนาหลักสูตร 

 10,000   10,000  

 

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หน่ึงหมื่นสองพันบาทถUวน )                                                          12,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 12,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                  (นางสาวกาญจนา  ศรีเมอืง)                                   (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

               งานพัฒนาหลักสูตร                                              หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย ปD2563 

หนVวยงาน  งานพัฒนาหลักสูตร (โครงการสVงเสริมทักษะพัฒนาการเด็ก)       ฝäาย   ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะ

เฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาตVอ

หนVวย 

จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษA4 70 แกรม 100  10 1,000   

2 กระดาษสสีองดUาน  10  50 500   

3 สมุดวาดภาพ  200  5 1,000   

4 ดินน้ำมัน  10  50 5,000   

5 น้ำมันรถ/คันรถ/ครัง้  2,500  4 10,000   

6 สีเทียน  40  10 400   

7 กาว TOA  60  6 600   

8 กระดาษหนังไกVแบบ

ละเอียด 

 50  8 400   

9 กระดาษมันป ู  10  60 600   

10 เบ็ดเตล็ด     500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( สองหมื่นบาทถUวนบาทถUวน  )   20,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

 

üงบโรงเรียน 12,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

  

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

                     (นางอรณัส  กุลพินิจ)                                                  (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

            ผูUรับผิดชอบโครงการ          หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการ 

หนVวยงาน  งานพัฒนาหลักสูตร (โครงการทัศนศึกษา)      ฝäาย   ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอ

หนVวย 

จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 คVาอุปกรณ6จัดตามฐาน  400  4 1,600   

2 คVากระเป∂าปฐมพยาบาล  200  4 800   

3 คVาป�ายขUอความ  1,000  1 1,000   

4 มาลัยกร  100  3 300   

5 ถVานกUอนใหญV  15  20 300   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( สี่พันบาทถUวน  )   4,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

             ü งบโรงเรียน 4,000 บาท                                             งบจัดหา       บาท 

 

                          

                             ผูUเสนอ                                                         ผูUพิจารณา 

 

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

                     (นางนริสรา  ยาสาไชย)                                          (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

             ผูUรับผิดชอบโครงการ                                              หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย  

หนVวยงาน งานพัฒนาหลกัสูตร  (โครงการพฒันาศักยภาพทางดนตร)ี      ฝäาย  ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะ

เฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษ A4  70 แกรม 100  1 100   

2 อาหารวVาง  

(ประชุมผูUปกครอง)  

 2,000  2 รอบ 2,000   

3 คVาโลVห6  5,000  1 5,000   

4 คVายานพาหนะ (รถตูU)  7,000  6คัน 42,000  เก็บจาก

ผูUปกครอง 

5 คVาเบี้ยเลี้ยงคร ู  600  10คน 6,000   

6 คVาลงทะเบียน (รร.ชVวย)  50  30 1,500   

7 คVาเสื้อ (ผูUดูแลเด็ก)  350  9 3,150   

8 คVาที่พักครู   1,300  5คน 6,500   

9 คVาเวชภัณฑ6และน้ำด่ืม  3,000   3,000   

10 คVาแตVงหนUา / ป�าย รร.  5,000   5,000   

11 คVาถVายภาพหมูV  6,000   6,000   

12 เขUาคVายเตรียมความ

พรUอม 

 5,000   5,000   

13 คVาซVอมแซมและจัดซื้อ

เครื่องดนตรีเพิ่ม 

 14,750   14,750   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หน่ึงแสนบาทถUวน  )   100,000  

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

สรปุประเภทงบประมาณ  

             ü งบโรงเรียน 100,000 บาท                                               งบจัดหา    บาท 

 

                             ผูUเสนอ                                                         ผูUพิจารณ 

 

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

                  (นางจิตราภรณ6 ฉัตรทันต6)                                         (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

           ผูUรับผิดชอบโครงการ                                               หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย  

หนVวยงาน งานพัฒนาหลกัสูตร ( กิจกรรมยุวบัณฑิต)    ฝäาย      ปฐมวัย 

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอ

หนVวย 

จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 ซุUมถVายภาพ  1,500  4ซุUม 6,000   

2 คVาอาหารวVาง      4,000   

3 คVาเชVาเกUาอี้   5  500ตัว 2,500   

4 คVาเชVาเต็นท6  1,000  1หลัง 1,000   

5 คVาใบประกาศ ปก 

ภาพถVาย 

    6,500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (  สองหมื่นบาทถUวน  )   20,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

             ü งบโรงเรียน 20,000 บาท                                               งบจัดหา   บาท 

 

                              ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

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

                  (นางจิตราภรณ6  ฉัตรทันต6)                                         (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

           ผูUรับผิดชอบโครงการ                                               หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 
 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย ปD2563 

หนVวยงาน งานพัฒนาหลกัสูตร (กิจกรรมปfèนฝfนหนูนUอย)          ฝäาย   ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอ

หนVวย 

จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษA4 70 แกรม 100  2รีม 200   

2 สีโปสเตอร6 4 ส ี  100  4ขวด 400   

3 กระดาษสี2หนUา  10  20แผVน 200   

4 ดินน้ำมันคละส ี  5  80กUอน 400   

5 กาวลาเทก  100  3ขวด 300   

6 ไมUไอศครีม  20  25โหล 500   

7 กาวแทVง  30  25แทVง 750   

8 เชือกสายรุUง  100  1มUวน 100   

9 จานกระดาษ  1  300 300   

10 กรรไกรเล็ก  20  20อัน 400   

11 กระดุม  50  4ถุง 200   

12 เมล็ดถ่ัว  40  3ถุง 120   

13 กาวสองหนUาแบบบาง  26  5มUวน 130   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สี่พันบาทถUวน)   4,000  

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 4,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                             ผูUเสนอ                                                         ผูUพิจารณา 

  

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

                  (นางสาวกัลยาพร  อุตรวิเชียร)                                 (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

            ผูUรบัผิดชอบกจิกรรม                                            หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย  

หนVวยงาน งานพัฒนาหลกัสูตร (กิจกรรมอนามัยดีมีสุข)          ฝäาย   ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอ

หนVวย 

จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 วิทยากร  500  2คน 1,000   

2 ยา    48ช้ิน 2,000   

3 เวชภัณฑ6    48ช้ิน 1,200   

4 รูปภาพ สื่อการรณรงค6    24ช้ิน  800   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (หUาพันบาทถUวน)   5,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 5,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

                          

                             ผูUเสนอ                                                         ผูUพิจารณา 

 

  

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

                (นางสาวรัชฎากรณ6  ภูวรางกูล)                                   (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

             ผูUรับผิดชอบกจิกรรม                                             หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย ปD2563 

หนVวยงาน งานพัฒนาหลกัสูตร (กิจกรรมคัดลายมือ)    ฝäาย  ปฐมวัย 

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 500 บาท     งบจัดหา         บาท 

 

                         

           ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

 

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

                  (นางณัฐธยาน6 ประสงค6เงิน)                                            (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

             ผูUรับผิดชอบกจิกรรม                                                   หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 
 

 

 

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอ

หนVวย 

จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 แฟ�มใสVผลงานเด็ก  100  4 400   

2 คVากระดาษ A4 70 แกรม 100  1 100   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (  หUารUอยบาทถUวน  ) 500   



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย ปD2563 

หนVวยงาน งานพัฒนาหลกัสูตร  ( กิจกรรมปลอดภัยไวUกVอน)          ฝäาย   ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอ

หนVวย 

จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษA4 70 แกรม 100 - 2 200 -  

2 แลคซีนสีน้ำเงิน ขนาด 1น้ิวครึ่ง 50 - 2 100 -  

3 รูปทางมUาลายอิ้งเจ็ท 1.20X2.20 ม. 500 - 1 500 -  

4 รูปภาพป�ายจราจร 25x25 ซม. 60 - 20 1,200 -  

รวมประมาณการคVาใชUจVาย (สองพันบาทถUวน)   2,000 - 

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 2,000 บาท    งบจัดหา         บาท 

 

                          

                             ผูUเสนอ                                                         ผูUพิจารณา 

  

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

                 (นางสาวกัลยาพร  อุตรวิเชียร)                                      (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

             ผูUรับผิดชอบกจิกรรม                                              หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย ปD2563 

หนVวยงาน งานพัฒนาหลกัสูตร (กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ)          ฝäาย   ปฐมวัย     

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอ

หนVวย 

จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 คVาอุปกรณ6จัดตามฐาน  8,000   8,000   

2 คVาป�ายขUอความ  1,000  1 1,000   

3 มาลัยกร  100  1 100   

4 เอกสาร  300   300   

5 เต็นท6  700  1หลัง 700   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หน่ึงหมื่นบาทถUวน  )   10,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

             

 ü งบโรงเรียน 10,000 บาท                                             งบจัดหา     บาท 

                          

                             ผูUเสนอ                                                         ผูUพิจารณา 

  

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

                  (นางสาวพุธณีย6  เสือชุมแสง)                                      (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

              ผูUรับผิดชอบกิจกรรม                                              หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

        

 

ลำดับท่ี  3   หน"วยงาน   งานจัดประสบการณ6เรียนรูU         ฝRาย     ปฐมวัย                         

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2   ยุทธศาสตรLข`อท่ี  1   เปkาหมายข`อท่ี  6    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  2.3               

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี    5 ตัวบ"งชี้    5.1-5.10                                          

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี    2 ตัวบ"งชี้ท่ี      2.3                        

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพือ่จัดระบบการ

จัด ประสบการณ6เรียนรูU

ใหUมี ประสทิธิภาพ  

2. เพือ่กำกบัติดตาม

การบันทึก หลังแผนการ

จัดประสบการณ6 เรียนรูU

และการสรุปผลรายงาน 

พัฒนาการของเด็กเพื่อสVง

ตVอใหU งานวัดผลและ

ประเมินผล  

3. เพือ่ประสานกับ

งานนิเทศ การจัด

ประสบการณ6เรียนรูU 

เพื่อนนำผลประเมินการ

นิเทศครู มาวาง

แผนพัฒนาคุณภาพครู 

รVวมกับงานทรัพยากร

มนุษย6ใน ฝäายพัฒนา

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝäายวิชาการ ระดับปฐมวัย 

เพื่อ 

1.1 เตรียมจัดระบบการจัด ประสบการณ6เรียนรูUใหUมี 

ประสิทธิภาพ  

1.2 เตรียมกำกบั ติดตาม การบันทึก หลังแผนการ

จัดประสบการณ6เรียนรูUและ การสรปุผลรายงานพัฒนาการ

ของเด็ก เพือ่สVงตVอใหUงานวัดผลและประเมินผล  

1.3 เตรียมประสานกับงานนิเทศการ จัด

ประสบการณ6เรียนรูU เพื่อนำผล ประเมินการนิเทศครมูา

วางแผนพัฒนา คุณภาพครูรVวมกบังานทรัพยากรมนุษย6 ใน

ฝäายพัฒนาการศึกษาและบุคลากร  

1.4 เตรียม รายงานผลของงานจัด ประสบการณ6

เรียนรูU ทุกสปัดาห6/ทุก เดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

1.5 จัดหางบประมาณซื้ออปุกรณ6สรุปงาน 

2. เตรียมจัดโครงการบUานนักวิทยาศาสตร6นUอย 

3. เตรียมจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

 

6 เม.ย.63 

10 เม.ย.63 

 

13 พ.ค.-ก.ย.63 

(ท.1) 

 

พ.ย. 63-มี.ค.64 

(ท.2) 

 

 

3 ส.ค.63 

 

25 ต.ค.63 

(ท.1) 

20 มี.ค. 2564 

(ท.2) 

 

10 เม.ย.63 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

การศึกษาและ บุคลากร  

4. สรุปรายงานผลของ

งานจัด ประสบการณ6

เรียนรูU ทุก สัปดาห6/ทุก

เดือน/ภาคเรียน/ป8

การศึกษา 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

1. ครูผูUสอนระดับ

ปฐมวัย 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

 1. เพือ่จัดระบบการ

จัด ประสบการณ6เรียนรูU

ใหUมี ประสทิธิภาพ  

2. เพือ่กำกบัติดตาม การ 

บันทึกหลงัแผนการจัด 

ประสบการณ6การเรียนรูU  

3. สรุปรายงานผลของ

การ จัดประสบการณ6

เรียนรูU 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

 1. ครรูUอยละ 90 จัด 

ประสบการณ6เรียนรูUตาม 

หลักสูตร  

2. ครรูUอยละ 100 

จัดทำวิจัยใน ช้ันเรียน  

1. จัดระบบงานแผนการจัดประสบการณ6รูUใหUมี

ประสิทธิภาพ 

1.1 ดำเนินการประชุมและประสาน การแตVงต้ัง

ครูผูUสอนในแตVละระดับช้ัน เพือ่เสนอใหUผูUอำนวยการ

โรงเรียน พจิารณาอนุมัติ 

1.2 จัดครเูขUาสอนในระดับช้ันตาม คำสัง่แตVงต้ังที่

ไดUรับการอนุมัติจาก ผูUอำนวยการโรงเรียน  

1.3 ประชุมช้ีแจงครูผูUสอนเกี่ยวกับการ เขียนแผน

และการจัดประสบการณ6การ เรียนรูUแกVเด็ก  

1.4 กำกับ ติดตาม การเขียน แผนการจัด

ประสบการณ6การเรียนรูUของ ครูผูUสอนทกุคน  

1.5 ประเมินคุณภาพของแผนการจัด ประสบการณ6

การเรียนรูUและติดตาม แกUไขคุณภาพของแผนการจัด 

ประสบการณ6การเรียนรูUของครูผูUสอนแตV ละคน 

1.6 สVงเสรมิใหUครจูัดทำสื่อ นวัตกรรม รVวมกบังาน

พัฒนาสื่อ วิจัยและนวัตกรรม 

1.7 สVงเสรมิใหUครจูัดทำวิจัยในช้ันเรียน รVวมกบังาน

พัฒนาสื่อ วิจัยและนวัตกรรม  

1.8 ในกรณีครผููUสอนติดภารกจิใหUจัดครูเขUาสอนแทน 

2. กำกบั ติดตาม การบันทกึหลงั แผนการจัด

ประสบการณ6เรียนรูUและ การสรุปผลรายงานพฒันาการของ

เด็ก เพื่อสVงผลตVอใหUงานวัดผลประเมินผล 

2.1 แตVงต้ังคณะกรรมการ กำกบั ติดตาม การบันทึก

หลงัแผนการจัด ประสบการณ6  

2.2 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวขUองกับการ กำกบั ติดตาม 

การบันทึกหลังแผนการ จัดประสบการณ6  

2.3 กำกับ ติดตาม การบันทกึหลังแผนการจัด

ประสบการณ6เรียนรูUของ ครูผูUสอนทุกระดับ ใหUบันทึกเปÉน

ปfจจุบัน ทุกวัน และสVงบันทึกหลงัการจัด ประสบการณ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 พ.ค.63 

 

 

8 พ.ค.63 

 

 

 

ทุกเดือน/ภาค 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

3. ครรูUอยละ 80 นำ

วิจัยในช้ัน เรียนไปปฏิบัติ

จริง 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบประเมินการ

จัด ประสบการณ6 

 

เรียนรูUทุกวันจันทร6ที่ หัวหนUาระดับช้ัน 

2.4 กำกับ ติดตาม ในการสรุปรายงาน พัฒนาการ

ของเด็กทัง้ 4 ดUาน ทุก ระดับช้ัน ประสานสVงตVอใหUงานวัดผล 

และประเมินผลตามปฏิทินกำหนดสVงแตV ละครั้ง 

3. ประสานงานนิเทศการจัด ประสบการณ6เรียนรูU เพื่อ

นำผลประเมิน การนิเทศครูวางแผนพฒันาคุณภาพครู 

รVวมกับงานทรัพยากรมนุษย6ในฝäาย พัฒนาการศึกษาและ

บุคลากร  

3.1 รวบรวมผลการประเมินการนิเทศ การจัด

ประสบการณ6เรียนรูUของครผููUสอนเพื่อประมวลผลสิ่งที่ตUอง

พัฒนาใน ภาพรวมมาวางแผนพฒันาครผููUสอน  

3.2 ประสานกับงานทรัพยากรมนุษย6 ในการกำหนด

หัวขUอการอบรม/สัมมนา เพื่อพฒันาครผููUสอน  

3.3 ประสานกับงานพัฒนาหลักสูตรใน การดำเนิน

พัฒนาการเขียนแผนการจัด ประสบการณ6เรียนรูUใหU

สอดคลUองกบั หลกัสูตรที่ไดUรบัผลการสะทUอนจากผล การ

นิเทศคร ู

     4. สรุปรายงานผลของงานจัดประสบการณ6เรียนรูU ทุก

สัปดาห6/ทุก เดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษา  

          4.1 สรุปรายงานผลของงานจัด ประสบการณ6

เรียนรูUทุกสัปดาห6 สVงใหU งานบริหารฝäายปฐมวัย  

 4.2 งานบริหารฝäายปฐมวัย รวบรวม สรปุรายงาน

ผลงานจัดประสบการณ6 เรียนรูUใหUหัวหนUาฝäายปฐมวัยภายใน

วัน จันทร6ของแตVละสปัดาห6 เพือ่ใหUหัวหนUา ฝäายปฐมวัยสVง

สรปุรายงานใหUผูUอำนวย การโรงเรียนไมVเกินวันพุธของทุก

สัปดาห6 

     5. โครงการบUานนักวิทยาศาสตร6นUอย จัดประชุม

คณะกรรมการฝäาย วางแผนการดำเนินการฝäาย 

ทุกวันศุกร6/

สัปดาห6 

 

 

 

 

 

3 ส.ค.63 

 

 

 

 

 

 

 

25 ต.ค.63 

(ท.1) 

20 มี.ค.64 

(ท.2) 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

          5.1 ประชุมคณะครูและคณะกรรมการจัดทำ

โครงงานบUานวิทยาศาสตร6นUอย 

          5.2 นำเสนอโครงงานตVอครูในสาย 

          5.3 ดำเนินกจิกรรมบUานนักวิทยาศาสตร6นUอย 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนการจัด

ประสบการณ6  

2. ปรับปรงุ แกUไข ปรับปรุงเครื่องมือ การจัด

ประสบการณ6  

     3. ทบทวน/แกUไข ปรับปรงุ เครื่องมือการจัด

ประสบการณ6 

      4. ติดตามผลโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

1. สรุปการจัดประสบการณ6รายบุคคล และภาพรวม  

2. สรุปรายงาน ติดตามการเขียน แผนการจัดการเรียนรูU

และการสVง แผนการจัดการเรียนรูU  

3. สรุปการกำกับติดตามการจัดการ เรียนการสอนของ

ครู 

 4.นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรบัปรุงและ

พัฒนาในป8การศึกษาตVอไป 

 

 

 

 

6 พ.ค.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ต.ค.63 

(ท.1) 

20 มี.ค.64 

(ท.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานจัดประสบการณ6เรียนรูU       ฝäาย ปฐมวัย  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษปกสีชมพ ู 120 แกรม 120 - 1 120   

2 กระดาษปกสเีหลือง 120 แกรม 120 - 1 120   

3 กระดาษ A4 70 แกรม 100 - 12 1200   

4 เทปกาวแลคซีน  ขนาด 1.5 น้ิว 45 - 12 540   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หน่ึงพันเกUารUอยแปดสบิบาทถUวน )                                                          1,980  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 1,980 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                    (นางสาวบัญญัติ   ภาษาสุข)                                   (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

            งานจัดประสบการณ6เรยีนรูU                                          หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานจัดประสบการณ6เรียนรูU       ฝäาย ปฐมวัย  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 อุปกรณ6ในการ

ดำเนินงาน 

20 กิจกรรม 

    3,000  

 

2 อุปกรณ6ในการจัด

กิจกรรมวัน

วิทยาศาสตร6 

    2,000  

 

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หUาพันบาทถUวน )                                                          5,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 5,000 บาท    งบจัดหา         บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                    (นางสาวบัญญัติ   ภาษาสุข)                                          (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

               ผูUรับผดิชอบกจิกรรม             หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

        

 

ลำดับท่ี  4   หน"วยงาน   งานนิเทศการจัดประสบการณ6เรยีนรูU    ฝRาย     ปฐมวัย                                         

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2,3   ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2,3  เปkาหมายข`อท่ี  6,8    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  2.1-2.3                         

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  5,7 ตัวบ"งชี้   5.1-5.10,7.1-7.2                                 

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี    2 ตัวบ"งชี้ท่ี      2.1-2.3                        

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพือ่จัดระบบนิเทศ

การประสบการณ6เรียนรูU

ภายในโรงเรียน 

2. เพื่อจัดทำเครื่องมือ

นิเทศรVวมกบั 

งานจัดประสบการณ6

เรียนรูU 

3. เพื่อดำเนินการ

นิเทศตามรปูแบบตVาง ๆ 

4. เพื่อสรุปรายงานผล

การนิเทศในแตVละภาค

เรียน 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

1. ครูผูUสอนระดับ

เตรียมอนุบาลจนถึง

ปฐมวัยป8ที่ 3 ไดUรับการ

นิเทศการจัด

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการนิเทศ 

1.1 วางแผนเตรียมจัดระบบนิเทศการจัด

ประสบการณ6เรียนรูU 

1.2 เตรียมเอกสารเครื่องมือการนิเทศ 

1.3 เตรียมดำเนินการตามรูปแบบการนิเทศ 

1.4 เตรียมสรุปรายงานผลการนิเทศในแตVละภาค

เรียน 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. จัดระบบการนิเทศการจัดประสบการณ6เรียนรูUภายใน

โรงเรียน 

1.1 แตVงต้ังคณะกรรมการการนิเทศการจัด

ประสบการณ6เรียนรูUภายในโรงเรียน 

1.2 ประชุมคณะกรรมการการนิเทศการจัด

ประสบการณ6เรียนรูUภายในโรงเรียน 

เพื่อช้ีแจงจุดประสงค6การนิเทศการจัดประสบการณ6

เรียนรูUภายในโรงเรียน 

 

22 พ.ค.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 พ.ค.63 

 

25 พ.ค.63 

 

28-29 พ.ค.63 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

ประสบการณ6เรียนรูUอยVาง

นUอยภาคเรียนทีล่ะ 1 ครั้ง 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

 1. มีแผนการนิเทศ

กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 

และสามารถนำผลในแตV

ละภาคเรียนไปสะทUอน

ครูผูUสอนระดับปฐมวัย

ปรับปรงุการจัด

ประสบการณ6เรียนรูUอยVาง

สม่ำเสมอ 

2. มีการดำเนินการ

นิเทศ 

3. มีการจัดทำ

เครื่องมือนิเทศ 

4. มีการสรุปรายงาน

ผลการนิเทศของครผููUสอน

ใหUครอบคลุมสะทUอน

คุณภาพครูในแตVละภาค

เรียน 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

 1. ครูรUอยละ 95 

ไดUรับการนิเทศภายใน 

กำกับติดตาม ตรวจสอบ

และนำผลไปปรบปรุงการ

เรียนการสอนอยVาง

1.3 นำเสนอรปูแบบการนิเทศภายในโรงเรียน 

1.4 ประสานจัดทำรายช่ือผูUนิเทศแตVละระดับช้ันใหU

ผูUอำนวยการแตVงต้ัง 

1.5 ประกาศรายช่ือผูUนิเทศแตVละระดับช้ันที่ไดUรบั

การแตVงต้ังเพื่อมาประชุมช้ีแจงหนUาทีร่ับผิดชอบ 

1.6 ออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการนเทศที่

ไดUรับการแตVงต้ังเพื่อประชุมช้ีแจงวางแผนการนิเทศ 

2. จัดทำเครื่องมือนิเทศรVวมกับงานจัดประสบการณ6

เรียนรูU 

2.1 ออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการนิเทศที่

ไดUรับการแตVงต้ังเพื่อออกแบบเครื่องมือในการนิเทศการจัด

ประสบการณ6เรียนรูU 

2.2 คณะกรรมการจัดทำเครือ่งมอืในการนิเทศการ

จัดประสบการณ6เรียนรูU 

3. ดำเนินการตามรูปแบบการนิเทศ 

3.1 นำเสนอรปูแบบการนิเทศภายในโรงเรียน โดย

ใชUคณะกรรมการนิเทศตามที่ไดUรบัการแตVงต้ังในแตVละป8

การศึกษา 

3.2 กำหนดปฏิทินการนิเทศการจัดประสบการณ6

เรียนรูU 

3.3 แจUงครูที่ไดUรบัการนิเทศเปÉนรายบุคคลเกี่ยวกับ

ผลกสารนิเทศ 

3.4 ดำเนินการปฏิทินการนิเทศการจัดประสบการณ6

เรียนรูUป8การศึกษา 2562 

4. จัดทำสรุปรายงานผลการนิเทศในแตVละภาคเรียน 

4.1 ออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมดำเนินการ

นิเทศ 

4.2 รายงานผลกานนิเทศใหUผูUอำนวยการรับทราบ

 

 

 

 

 

 

 

15-17 พ.ย.63 

 

 

 

  

 

 

17ส.ค.-4 ก.ย.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุผลรายภาค

เรียนและรายป8

การศึกษา63 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

สม่ำเสมออยVางมีคุณภาพ

เปÉนปfจจบุัน 

2. ครูรUอยละ100

กำหนดเป�าหมายคุณภาพ

เด็กทั้งดUานความรูUทักษะ 

กระบวนการ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค6 

3. ครรูUอยละ100 มี

การจัดทำวิจัยเด็กเปÉน

รายบุคคล เพือ่พัฒนา

ศักยภาพของเด็ก 

4. ครรูUอยละ100 

ออกแบบการจัด

ประสบการณ6เรียนรูUที่

ตอบสนองพฒันาการทั้ง 

4 ดUาน 

5. ครรูUอยละ 95 จัด

หUองเรียน/มุมแหลVงเรียนรูU

ที่หลากหลาย 

6. ครูรUอยละ 80 มี

การจัดประเมินผลที่

มุVงเนUนการพฒันาการ

เรียนรูUของผูUเรียนเปÉน

รายบุคคล 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบประเมินการ

นิเทศ 

ตามระยะตามปฏิทินการนเทศ 

4.3 นำเสนอผลการประเมิน/ขอเสนอแนะ/

ขUอคิดเห็นและผลการเปรียบเทียบ 

4.4 ประสานงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา งาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝäายพฒันาคุณภาพการศึกษา

และบุคลากร 

5. เตรียมจัดกิจกรรม ดังน้ี 

5.1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจUาสุทิดา 

5.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจUาอยูVหัวรัชกาลที่ 10 

5.3 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง

เจUาสิริกิตต์ิ พระพันป8หลวง 

5.4 กิจกรรมวันพVอแหVงชาติ      

6. เตรียมจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน 

2. ปรับปรงุ แกUไข การดำเนินงานตามแผนนิเทศที่ยังไมV

สมบรูณ6 

3. ทบทวน/ แกUไข ปรับปรุงเครื่องมือนิเทศ 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

1. สรุปผลรายงานผลการใชUหลักสูตรตVอหัวหนUาแทน

ผูUรบัใบอนุญาต 

2. นำผลการใชUหลกัสูตรไปปรับปรงุและนำไปใชUในป8

การศึกษาตVอไป 

   สรุปผลรายภาค

เรียนและรายป8

การศึกษา 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ีค.64 

 

 

 

 

ม.ีค.64 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานนิเทศการจัดประสบการณ6เรียนรูU   ฝäาย ปฐมวัย  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษ A4 จัดทำ

เอกสารการ

ดำเนินงานนิเทศ 

70 แกรม 100 - 1 รีม 100  

 

2 กระดาษปกส ี  90 - 1 รีม 90   

3 แลคซีน 2น้ิว 65 -  2มUวน 130   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( สามรUอยย่ีสบิบาทถUวน )                                                          320  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 320 บาท               งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                   (นางสาวพุธณีย6  เสือชุมแสง)                                      (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

     งานนิเทศการจัดประสบการณ6เรียนรูU          หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

        

 

ลำดับท่ี  5   หน"วยงาน   งานวัดผลและประเมินผล          ฝRาย     ปฐมวัย                                                   

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2,3   ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2,3  เปkาหมายข`อท่ี  6,8    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  2.1,2.3                         

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  5,7 ตัวบ"งชี้   5.1-5.10,7.1-7.2                                 

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี    2 ตัวบ"งชี้ท่ี      2.1-2.3                        

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพื่อจัดทำคูVมอืการ

วัดผลและประเมินผลตาม

หลักสูตรปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 

2. เพื่อจัดทำ

แบบฟอร6มรวบรวมผล

การประเมินพฒันาการ

ของเด็กจากครผููUสอนใน

แตVละระดับช้ันบรบิาล – 

ปฐมวัยป8ที่ 3 ของแตVละ

ภาคเรียน 

3. เพือ่สรุปรายงาน

สรปุพัฒนาการของเด็ก

และเปรียบเทียบผล

พัฒนาการของเด็กแตVละ

ระดับช้ันและแตVละป8

การศึกษา 

 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมจัดทำคูVมือการวัดผลและประเมินผลตาม

หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

1.1 ประชุมครผููUสอนระดับช้ันบรบิาล – ปฐมวัยป8ที่ 

3 เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลพฒันาการเด็ก 

1.2 ทำคูVมือการวัดผลและประเมินผลเด็กตาม

หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. จัดทำแบบฟอร6มรวบรวมผลการประเมินพัฒนาการ

ของเด็กจากครผููUสอนในแตVละระดับช้ันบริบาล – ปฐมวัยป8ที ่

3 ของแตVละภาคเรียน 

    1.1 ครทูำแบบฟอร6มการวัดผลและประเมินผลตาม

หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ใหUครบถUวนตามสาระ

การเรียนรูU 2 สาระ 

1.2 ประชุมช้ีแจงการใชUแบบฟอร6มการวัดและ

ประเมินผล 

1.3 กำกับ ติดตามแบบฟอร6ม การบันทกึผล เพื่อ

ประสานงานนิเทศการจัดประสบการณ6เรียนรูU 

 

24 เม.ย.63 

 

5 พ.ค.63 

 

 

 

 

 

11 พ.ค.63 

 

 

 

 

 

5-8 พ.ค.63 

 

8 พ.ค.- 

14-30 ก.ย.63 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

1. ผูUเรียนระดับ

ปฐมวัยป8ที่ 1-3 

 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

 1. มีการจัดทำคูVมือ

การวัดผลและประเมินผล

ตามหลกัสูตรปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 

2. มีการจัดทำ

แบบฟอร6มรวบรวมผล

การประเมินพฒันาการ

ของเด็กจากครผููUสอนใน

แตVละระดับช้ันบรบิาล – 

ปฐมวัยป8ที่ 3 ของแตVละ

ภาคเรียน 

3. มีการสรุปรายงาน

สรปุพัฒนาการของเด็ก

และเปรียบเทียบผล

พัฒนาการของเด็กแตVละ

ระดับช้ันและแตVละป8

การศึกษา 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

 1. ครูรUอยละ 100 มี

จัดทำคูVมือการวัดผลและ

ประเมินผลตามหลักสูตร

ปฐมวัย พุทธศักราช 

   1.4 รวบรวมบันทกึผลการประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 

4 ดUาน 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. รวบรวมการสรุปพฒันาการของเด็กทุกระดับช้ันจาก

ครูผูUสอน 

    2. จัดทำรายงานสรุปพฒันาการของเด็กและ

เปรียบเทียบผลพัฒนาการของเด็กแตVละระดับช้ันและแตVละ

ป8การศึกษา 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

1. สVงรายงานสรุปพฒันาการของเด็กและเปรียบเทียบ

ผลพฒันาการของเด็กแตVละระดับช้ันใหUหัวหนUาฝäายปฐมวัย 

เพื่อนำเสนอสVงตVอใหUผูUอำนวยการโรงเรียน     

 

22-26ก.พ.64 

 

 

 

 

1-5 มี.ค.64 

 

 

 

 

 

15-31 มี.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

2560 

2. ครูรUอยละ 90 มี

การสรุปรายงานสรปุ

พัฒนาการของเด็กและ

เปรียบเทียบผล

พัฒนาการของเด็กแตVละ

ระดับช้ันและแตVละป8

การศึกษา 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. รายงานสรุป

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานวัดผลและประเมินผล    ฝäาย ปฐมวัย  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษ A4   70   แกรม 100  10 1,000   

2 กระดาษทำปก  120 แกรม 100  2 200   

3 แลคซีน  40  5 200   

4 ลูกแม็คใหญV  30  1 30   

5 ลูกแม็คเล็ก  10  3 30   

6 หมึกปริ้น  Canon LBP6000 

(เลเซอร6) 

500  2 1,000  
 

7 หมึกปริ้น  Canon mp 280 

series printer 

100  4 400  
 

8 เทปใส 2 หนUา  30  9 270   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( สามพันหน่ึงรUอยสามสบิบาทถUวน )                                                          3,130  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 3,130 บาท              งบจัดหา         บาท 

                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

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

                     (นางสาวไพรินทร6  วาป8กัง)                                         (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

           งานวัดผลและประเมินผล                                 หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

        
 

ลำดับท่ี  6   หน"วยงาน   งานวิจัยในช้ันเรียน             ฝRาย     ปฐมวัย                                                      

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2   ยุทธศาสตรLข`อท่ี   3  เปkาหมายข`อท่ี  6    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี        2.3                         

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  5    ตัวบ"งชี้      5.1-5.10                                          

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี    2 ตัวบ"งชี้ท่ี      2.3                        

 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพือ่ประสานงาน

จัดประสบการณ6การ

เรียนรูUในการสVงเสริมครู

ทำวิจัยในช้ันเรียน 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

1. ครรูะดับปฐมวัย

สามารถทำวิจัยเพือ่

พัฒนาการจัดการเรียนรูU

เชิงระบบโดยใชUขUอมลู

ระดับหUองเรียนเปÉนฐาน

การพัฒนาการจัด

ประสบการณ6 

2. มสีรปุรายงานการ

สVงงานวิจัยในช้ันเรียน 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

 1. ครูปฐมวัยทุกคน 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการงานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ 

1.1 เตรียมประสานงานการเรียนการสอนฝäาย

วิชาการในการสVงเสรมิครูทำวิจัยในช้ันเรียน 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1.ประสานงานจัดประสบการณ6เรยีนรูUในการสVงเสรมิใหU

ครูทำวิจัยในช้ันเรียน 

1.1 แตVงต้ังคณะกรรมการ การทำวิจัยในช้ันเรียน 

         1.2 ประชุมคณะกรรมการ การทำวิจัยในช้ันเรียน 

         1.3 จัดอบรมบุคลากรในโรงเรียนเรื่องกระบวนการ

ทำวิจัยในช้ันเรียน 

         1.4 ดำเนินการวิจัยตามหัวขUอที่กำหนดของภาค

เรียนที ่1 และ 2 ของป8การศึกษา 2562 

         1.5 กำกับ ติดตาม การทำวิจัยครูผูUสอนในระดับช้ัน

เตรียมอนุบาล – ช้ันปฐมวัยป8ที่ 3 

         1.6 ประสานงานจัดประสบการณ6เรียนรูUรวบรวม

เพื่อตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยในช้ันเรียน 

    1.7 ประสานงานสVงสรปุผลตVองานวิชาการใน

 

22 พ.ค.63 

 

 

 

 

22 พ.ค.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

 1. ครูระดับปฐมวัย

รUอยละ 100 สามารถทำ

วิจัยเพื่อพฒันาการจัดการ

เรียนรูUเชิงระบบโดยใชU

ขUอมูลระบบหUองเรียนเปÉน

ฐานการพฒันาการจัด

ประสบการณ6 

2. ครรูUอยละ 100 มีการ

จัดทำวิจัยในช้ันเรียน 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบบันทกึารสVง

งานวิจัยในช้ันเรียน 

2. แบบประเมินผล

งานวิจัยในช้ันเรียนของครู

ในแตVละระดับข้ัน 

ระดับช้ัน  

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. กำกบั ติดตาม การทำวิจัยในช้ันเรียนของครผููUสอน

ระดับช้ันเตรียมอนุบาล – ช้ันปฐมวัยป8ที่ 3 

2.  กำกับ ติดตาม การทำวิจัยไปใชUในการพฒันา

ผูUเรียน/งานทีป่ฏิบัติ 

3. วิเคราะห6 สังเคราะห6ผลงาน จัดทำวิจัยระดับช้ัน

เตรียมอนุบาล – ช้ันปฐมวัยป8ที่ 3 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

1. สรุปผลการทำวิจัยในช้ันเรียน 

2. รายงานผลตVอหัวหนUาฝäาย 

3. นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรบัปรุงและ

พัฒนาในการศึกษาตVอไป 

 

 

 

ตลอดป8การศึกษา 

 

26มิ.ย.63(ท.1) 

 

26มิ.ย.63(ท.1) 

 

 

 

26ต.ค.63(ท.1) 

26มี.ค.64(ท.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานวิจัยในช้ันเรียน         ฝäาย    ปฐมวัย  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษ A4  70 แกรม 100  2 200   

2 กระดาษปก 120 แกรม 140  1 140   

3 แลคซีน ขนาด1.5น้ิว 80  2 160   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หUารUอยบาทถUวน )                                                          500  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 500 บาท                          งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                     (นางจิตราภรณ6  ฉัตรทันต6)                                      (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

                 งานวิจัยในช้ันเรียน                               หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย  

หนVวยงาน งานวิจัยในช้ันเรียน ( กจิกรรมยามเชUา)       ฝäาย   ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอ

หนVวย 

จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษA4 70แกรม 100  1รีม 100   

2 แลคซีน ขนาด1.5น้ิว/สีน้ำเงิน 50  1มUวน 50   

3 แลคซีน ขนาด2น้ิว/แบบใส 25  4มUวน 100   

4 ตะเกียบ ไมUไผV 150  1หVอ 150   

5 ริบบิ้น ผUาขนาดเลก็ 50  2มUวน 100   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หUารUอยบาทถUวน  )   500  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 500 บาท     งบจัดหา         บาท 

 

                          

                             ผูUเสนอ                                                         ผูUพิจารณา 

 

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

                (นางสาวรัชฎากรณ6 ภูวรางกูล)                                       (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

              ผูUรับผิดชอบกิจกรรม                                              หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย  

หนVวยงาน งานวิจัยในช้ันเรียน ( กจิกรรม1หUองเรียน1โครงงาน)      ฝäาย   ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอ

หนVวย 

จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษA4 70แกรม 100  2 200   

2 แลคซีนสีน้ำเงิน ขนาด 1น้ิวครึ่ง 50  2 100   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( สามรUอยบาทถUวน  )   300  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

             ü งบโรงเรียน 300 บาท                                                  งบจัดหา       บาท 

 

                          

                             ผูUเสนอ                                                         ผูUพิจารณา 

 

  

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

                     (นางนริสรา  ยาสาไชย)                                          (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

               ผูUรับผิดชอบกจิกรรม                                              หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย  

หนVวยงาน งานวิจัยในช้ันเรียน (กจิกรรมสภาเด็กจิ๋ว)        ฝäาย   ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอ

หนVวย 

จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษ A4  70แกรม 100  1 100   

2 ปลอกแขน   250  10 2,300   

3 ป�ายหUองเรียน 

(ถือหนUาแถว) 

 200  3 600   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( สามพันบาทถUวน  )   3,000 - 

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 3,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

 

                          

                           ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 

 

  

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

                  (นางจิตราภรณ6   ฉัตรทันต6)                                           (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

                    ผูUรับผิดชอบกิจกรรม                                                     หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานวิจัยในช้ันเรียน (กจิกรรม walk Rally ตลาดนัดคุณธรรม)     ฝäาย   ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอ

หนVวย 

จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษA4 70แกรม 100  1 100   

2 คVาอุปกรณ6ตกแตVงฐาน  1,500  3 3,000   

3 คVาป�ายขUอความ  1,000  1 1,000   

4 คVามาลัยกร  200  1 200   

5 รางวัลประจำฐาน  500  3 1,500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หUาพันบาทถUวน  )   5,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

              

    ü งบโรงเรียน 5,000 บาท                                             งบจัดหา       บาท 

 

                        

                             ผูUเสนอ                                                         ผูUพิจารณา 

  

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

                    (นางสาวกาญจนา  ศรีเมอืง)                                        (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

               ผูUรับผิดชอบกจิกรรม                                                หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

 

     อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย ปD2563 

หนVวยงาน งานวิจัยในช้ันเรียน ( กจิกรรมหนูนUอยมารีย6 เดินตามรอยพVอ ร.9)       ฝäาย   ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอ

หนVวย 

จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษA4 70แกรม 100  1 100   

2 คVาอุปกรณ6ตกแตVงฐาน สำรองดำเนินการ 1,500  4 6,000   

3 คVารางวัลตามฐาน สำรองดำเนินการ 300  4 1,200   

4 คVาป�ายขUอความ สำรองดำเนินการ 1,000  1 1,000   

5 คVามาลัยกร สำรองดำเนินการ 200  1 200   

6 คVาอุปกรณ6ตกแตVงเวท ี สำรองดำเนินการ 1,000  1 1,500   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( หน่ึงหมื่นบาทถUวน  )   10,000  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 10,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

                          

                             ผูUเสนอ                                                            ผูUพิจารณา 

  

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

                    (นางสาวปวีณา เมืองพนัส)                                       (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

              ผูUรับผิดชอบกิจกรรม                                              หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 
 

ลำดับท่ี  7   หน"วยงาน   งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม           ฝRาย     ปฐมวัย                                                      

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2   ยุทธศาสตรLข`อท่ี   6  เปkาหมายข`อท่ี  6    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี        2.3                         

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  5    ตัวบ"งชี้      5.1-5.10                                          

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี    2 ตัวบ"งชี้ท่ี      2.3                        

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพื่อประสานงาน

จัดประสบการณ6เรียนรูU 

ในการสVงเสรมิใหUครผูลิต

สื่อนวัตกรรมต้ังแตVระดับ

บริบาล – ปฐมวัยป8ที่ 3 

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

1. ครรูะดับปฐมวัยทุก

คนต้ังแตVระดับบรบิาล – 

ปฐมวัยป8ที่ 3   

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

 1. มีการประสานงาน

จัดประสบการณ6เรียนรูUใน

การสVงเสรมิใหUครผูลิตสื่อ

นวัตกรรมต้ังแตVระดับช้ัน

บริบาล – ปฐมวัยป8ที่ 3 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

1.1. เตรียมแตVงต้ังคณะกรรมการงานพฒันาสือ่/

นวัตกรรมการเรียนการสอน 

1.2 เตรียมสำรวจความตUองการผลิตสื่อ/นวัตกรรม 

1.3 เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวขUอง ไดUแกV แบบ

สำรวจความตUองการผลิตสื่อ/นวัตกรรมแตVละระดับช้ัน    

แบบบันทึกการสVงสื่อ/นวัตกรรม/การยืมคืนและปฏิทินการ

สVงสื่อ 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการพัฒนาสื่อ/
นวัตกรรมนำเสนอใหผู้้อำนวยการลงนามอนุมัติการแต่งต้ัง 

2. ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
ช้ีแจงแผนงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

3. สำรวจความตUองการการผลิตสื่อ/นวัตกรรมในแตVละ

ระดับไดUดังน้ี 

3.1 เตรียมอนุบาล จัดทำสื่อผสม 
3.2 อนุบาล 1 จัดทำสื่อผสม 
3.3 อนุบาล 2  จัดทำสื่อผสม 

 

5 พ.ค. 63 

 

 

5 พ.ค. 63 

 

 

 

 

 

 

7 พ.ค. 63 

 

 

 

7 พ.ค. 63 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

 1. ครูรUอยละ 100 มี

การผลิตสือ่ /นวัตกรรม

การเรียนการสอน 

2. ครูทกุคนมีการสVง

สื่อ/นวัตกรรมและนำไป

จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนอยVางสม่ำเสมออยVาง

มีคุณภาพรUอยละ 90 ของ

ครูทั้งหมด 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบบันทกึการสVง

สื่อ/นวัตกรรม 

2. แบบประเมินสื่อ/

นวัตกรรมการเรียนการ

สอน 

3.4 อนุบาล  3 จัดทำสื่อผสม 
4. ประสานงานกบัครูผูส้อนให้ผลิตสือ่/นวัตกรรมตรง

กับหน่วยการจัดประสบการณ์เรียนรู ้
5. ทำสื่อทะเบียนสื่อ การยืมสือ่ การซVอมแซมสื่อในแตV

ละเดือน 

6. ติดตามและประเมินการใชUสือ่วัตกรรมของครูผูUสอน 

7. รายงานสรุปผลการใชUสื่อนวัตกรรมตVอผูUแทนผูUรับ

ใบอนุญาต ผูUอำนวยการและผูUจัดการ สVงตVอใหUงานนิเทศการ

จัดประสบการณ6เรียนรูUและงานจัดประสบการณ6เรียนรูU 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานตามแผน 

2. ปรับปรงุแกUไขการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาสื่อ/

นวัตกรรมการเรียนการสอน 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

1. สรุปผลการสVงส่ือ/นวัตกรรมรายบุคคลและภาพรวม 

2. นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในป8

การศึกษาตVอไป 

 
 

11 พ.ค. 63 

 

18 พ.ค. 63 

 

 

 

 

 

 

 

เทอมละ 1 ครั้ง 
 

 

 

 
 

 

26ต.ค.63(ท.1) 

26มี.ค.64(ท.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม         ฝäาย    ปฐมวัย  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 พลาสติกเคลอืบ  250  8 2,000   

2 กระดาษแข็ง  18  75 1,350   

3 กระดาษ A4   100  3 300   

4 กระดาษหนังไกV  35  72 2,520   

5 หมึกเติม 4 ส ี  100  8 800   

6 กาว  50  4 200   

7 ลูกแม็ค  10  3 30   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( เจ็ดพันสองรUอยบาทถUวน ) 7,200  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 7,200 บาท                        งบจัดหา          บาท 

 

                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

  

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

                   (นางสาวรัชฎาภรณ6  สุริยัพ)                                      (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

           งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม                     หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

ลำดับท่ี  8   หน"วยงาน   งานระดับช้ัน               ฝRาย     ปฐมวัย                                                          

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   1,2   ยุทธศาสตรLข`อท่ี   1  เปkาหมายข`อท่ี  1-5,6    

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  1,2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี        1.4,2.3                         

สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  1-4,5   ตัวบ"งชี้    1.1-4.5,5.1-5.10                                          

สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี    2 ตัวบ"งชี้ท่ี    1.4,2.3                        

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพื่อแตVงต้ังหัวหนUา

ระดับเพื่อติดตามงานของ

ครูประจำช้ันในระดับช้ัน

บริบาล-ปฐมวัยป8ที่ 3 

2. เพื่อประสานงาน

จัดประสบการณ6 เรียนรูU

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของ เด็กในระดับช้ัน

บริบาล-ปฐมวัยป8ที่ 3 

3. เพื่อรวบรวมการ

สรปุรายงานผลของ  

การดำเนินงานระดับช้ัน

รายสปัดาห6 /รายเดือน/

ภาคเรียน/ป8การศึกษา  

 

เปkาหมายเชิงปริมาณ : 

1. ครูประจำช้ัน

ระดับช้ันบริบาล-ปฐมวัย

ป8ที่ 3 

 

เปkาหมายเชิงคณุภาพ : 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝäายปฐมวัย เพื่อ  

1.1 เตรียมแตVงต้ังหัวหนUาระดับช้ัน เพื่อกำกับ

ติดตามการปฏิบัติ งานตามหนUาที่ของครปูระจำช้ันใน 

ระดับช้ันบริบาล-ปฐมวัยป8ที่ 3 

1.2 เตรียมประสานงานกบังานจัดประสบการณ6

เรียนรูUในการพฒันา คุณภาพชีวิตของเด็กในระดับช้ัน

บริบาล-ปฐมวัยป8ที่ 3 

1.3 เตรียมรวบรวมการสรุป รายงานผลของการ

ดำเนินงาน ระดับช้ันรายสปัดาห6/รายเดือน/ภาค เรียน/ป8

การศึกษา  

1.4 จัดหางบประมาณในการปฏิบัติงานของแตVละ

ระดับ 

2. เตรียมจัดกิจกรรม ดังตVอไปน้ี 

2.1 กิจกรรมแหVเทียนพรรษา 

2.2 กิจกรรมวันครสิต6มาส 

2.3 กิจกรรมวันไหวUคร ู

2.4 กิจกรรมวันเด็กแหVงชาติ 

3. เตรียมจัดทำแบบสอบถามความพงึพอใจ  

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. จัดทำคำสั่งแตVงต้ังครปูระจำช้ัน และนำเสนอใหU

 

30 เม.ย.63 

5 พ.ค.63 

 

 

 

 

 

8 พ.ค. 63 

 

 

 

 

11 พ.ค. 63 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

 1. หัวหนUาระดับช้ัน

ติดตามงานของครู 

ประจำช้ันในระดับช้ัน

บริบาล- 

ปฐมวัยป8ที่ 3  

2. มีการประสานงานกบั

งานจัดประสบการณ6

เรียนรูUในการพฒันา 

คุณภาพชีวิตของเด็กใน

ระดับระดับช้ันบริบาล-

ปฐมวัยป8ที่ 3 

3. รวบรวมการสรุป

รายงานผลของการ 

ดำเนินงานระดับช้ันราย

สัปดาห6/ราย เดือน/ 

ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

 1. รUอยละ 98 ครู

ประจำช้ันในระดับช้ัน

บริบาล-ปฐมวัยป8ที่ 3 

ทำงานอยVางมี 

ประสิทธิภาพ  

2. รUอยละ 100 ของเด็ก

ในระดับระดับช้ันบริบาล-

ปฐมวัยป8ที่ 3  

มีคุณภาพชีวิตและมี

พัฒนาการเหมาะสมตาม

วัย 

3. สรุปรายงานผลของ

ผูUอำนวยการลงนาม อนุมัติการแตVงต้ัง 

2. ประชุมครปูระจำช้ันระดับระดับช้ันบริบาล-ปฐมวัยป8

ที่ 3 เพื่อ ช้ีแจงรายละเอียดแผนงานระดับช้ัน ป8การศึกษา 

2563  

2.1 งานกำกับติดตามการบันทกึการ ตรวจสุขภาพ/

บันทึกน้ำหนักสVวนสูง/ บันทึกปฐมพยาบาล  

2.2 งานกำกับติดตามการบันทกึบญัชีเรียกช่ือ 

3. ประสานงานกบังานจัดประสบการณ6เรียนรูUในการ

พัฒนา คุณภาพชีวิตของเด็กในระดับช้ันบริบาล-ปฐมวัยป8ที่ 

3 

4. รวบรวมการสรุปรายงานผล ของการดำเนินงาน

ระดับช้ันราย สัปดาห6/รายเดือน/ภาคเรียน/ป8 การศึกษา 

5. จัดซื่ออุปกรณ6ในการสรุปงาน 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบติดตามการดำเนิน งานตามแผน  

2. ปรับปรงุแกUไขการดำเนินงาน ตามแผนงานระดับช้ัน

ที่ยังไมVสมบรูณ6  

3. ทบทวน/แกUไข ปรับโครงการตVาง ๆ ในแผนงาน

ระดับช้ัน  

4. วิเคราะห6 สังเคราะห6ผลการ ดำเนินงานในแตVละ

โครงการในงาน ระดับช้ัน 

 

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

1. สรุปผลการดำเนินงาน / โครงการตVาง ๆ ในงาน

ระดับช้ัน 

 2. นำผลการประเมินมาวางแผน เพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาในป8 การศึกษาตVอไป 

25 พ.ค.63 

มิ.ย.63 - มี.ค.64 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกเดือนสรปุผล  

รายภาคเรียนและ       

ป8การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

26ต.ค.63(ท.1) 

26มี.ค.64(ท.2) 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

วัตถุประสงคL/เปkาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปD) 

การดำเนินงาน ระดับช้ัน

รายสปัดาห6/รายเดือน/

ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

 

 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบบันทกึการสVง

งาน 

2. แบบสรุปการสVง

งาน 

3. แบบสรุปโครงการ

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หนVวยงาน งานระดับช้ัน              ฝäาย    ปฐมวัย  

ที่ รายการ 

ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาตVอหนVวย 
จำนวน 

หนVวย 
จำนวนเงิน 

หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษ A 4 70 แกรม 100  3 300   

2 แล็คซีน 1.5 น้ิว 50  3 150   

รวมประมาณการคVาใชUจVาย ( สี่รUอยหUาสบิบาทถUวน ) 450  

 

สรปุประเภทงบประมาณ  

  üงบโรงเรียน 450 บาท                         งบจัดหา          บาท 

  

                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 

  

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

                     (นางนริสรา  ยาสาไชย)                                       (นางนริสรา  ยาสาไชย)      

                งานระดับสายช้ัน                             หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

 

   อนุมัติ       อนุมัติ 

 

 

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

                  (ซิสเตอร6บุญสม  ป_ûนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

ส"วนท่ี 4  การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 เพื่อใหUการดำเนินงานของโรงเรียนมารีพทิักษ6บรรลุความสำเร็จ และเปÉนไปตามแผนปฏิบัติการ

ประจำป8การศึกษา 2563 โรงเรียนจงึไดUกำหนดแนวทางและมาตรการในการกำกับ ติดตามและรายงานผลดังน้ี 

1.การกำกบั ติดตาม และรายงานผล 

 1.1 จัดทำคำสั่งแตVงต้ังผูUรับผิดชอบและผูUกำกับติดตามรายโครงการและกำหนดปฏิทินในการ

ดำเนินงานและกำกับติดตาม เมื่อไดUดำเนินการตามโครงการ / กิจกรรมเสรจ็เรียบรUอยแลUว ใหUผูUรบัผิดชอบ

โครงการ/กจิกรรม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำป8

การศึกษา 2563 เสนอตVอผูUบรหิารโรงเรียน 

 1.2 จัดทำเอกสารรายงานการศึกษาเสนอตVอคณะกรรมการบรหิารและหนVวยงานตUนสังกดั 

2.การตรวจสอบและการประเมินผล 

 แตVงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน เพื่อจัดทำแบบ

ประเมินโครงการทุกโครงการ โดยดำเนินการประเมินโครงการใน 3 ระยะ คือ กVอนดำเนินการ ระหวVาง

ดำเนินการ และหลังดำเนินการ 

3.นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน 

 นำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห6 สงัเคราะห6หารปูแบบความสำเร็จ และความคุUมคVาในการ

ดำเนินงานวVาโครงการ / กิจกรรมใดควรดำเนินการตVอในป8การศึกษาตVอไป มีปfญหา อุปสรรค6 ขUอเสนอแนะ

เพื่อปรับปรงุและแกUไขอยVางไร และโครงการใดไมVควรดำเนินการตVอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 

 

 

 

การรับรองแผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทักษL 

ปDการศึกษา 2563 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6ป8การศึกษา 2563 ของโรงเรียนมารีพทิักษ6ไดUผVานการพจิารณาและ

อนุมัติจากคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนเปÉนที่เรียบรUอยแลUว โดยไดUผVานการพิจารณาการตรวจสอบขUอมลูที่

นVาเช่ือถือ และความถูกตUองของขUอมูลในภาพรวมของสถานศึกษา ซึ่งมีขUอมลูที่ตรงตามสภาพความเปÉนจรงิทุก

ประการ และเหมาะสมเปÉนไปไดUในการนำสูVการปฏิบัติ 

การรบัรองเพื่อนำไปสูVการปฏิบัติ 

R อนุมัติ 

 

 

 

 
(บาทหลวงดร. เอกชัย     ชิณโคตร)        

 ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

คณะผู`จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปD 2563  

คณะกรรมการจัดทำ 

1.บาดหลวงดร.เอกชัย  ชินโคตร  ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

2.ซิสเตอร6บุญสม   ป_ûนสุวรรณ  ผูUอำนวยการโรงเรียน 

3.ซิสเตอร6ศรีคำ   ปอดอ  รองผูUอำนวยการโรงเรียน 

6.นางอนัญญาพร   จีนเปÉนวงศ6 หัวหนUาฝäายวิชาการ 

7.นางสาวจรรยมณพน6  รัตพันธ6  หัวหนUาฝäายกิจการนักเรียน 

8.นางสาวดวงนภา  โลมปลา  หัวหนUาฝäายบรหิารงานทั่วไป 

9.นางสาวภาวิณี   ศรีทน  หัวหนUาฝäายอภิบาลและแพรVธรรม 

10.นางสาวศศิกมล  อภัยจิตร หัวหนUาฝäายธุรการและการเงิน 

11.นางนริสรา   ยาสาไชย หัวหนUาฝäายปฐมวัย 

12.นางสาวกัญญา  วาป8กัง  ผูUชVวยผูUอำนวยการฝäายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

13.นางธัญญธร   ราชกิจ  หัวหนUากลุVมสาระการเรียนรูUภาษาไทย 

14.นางวรัญญา    อVอนฉลวย หัวหนUากลุVมสาระการเรียนรูUคณิตศาสตร6 

15.นางสาวดวงนภา  โลมปลา  หัวหนUากลุVมสาระการเรียนรูUวิทยาศาสตร6 

16.นางสาวพรรทิยา  ชมเชย  หัวหนUากลุVมสาระการเรียนรูUสังคมศึกษาฯ 

17.นางสาวกัลยา   สมกระโทก หัวหนUากลุVมสาระการเรียนรูUสุขศึกษาและพลศึกษา 

18.นางสาวปภัชญา  ประจิตร  หัวหนUากลุVมสาระการเรียนรูUการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

19.นายชลธี        ประทุมเทา หัวหนUากลุVมสาระการเรียนรูUศิลปะ 

20.นางสาวพงษ6ลดา  พลโคกกVอง      หัวหนUากลุVมสาระการเรียนรูUภาษาตVางประเทศ 

21.นางสาวบัญญัติ          ภาษาสุข หัวหนUาระดับช้ันปฐมวัยป8ที่ 1 

22.นางสาวไพรินทร6      วาป8กัง  หัวหนUาระดับช้ันปฐมวัยป8ที่ 2 

23.นางสาวเพียงใจ  วิเศษทรัพย6 หัวหนUาระดับช้ันปฐมวัยป8ที่ 3 

ผู`เรียบเรียงและตรวจทาน 

1.นางสาวกัญญา   วาป8กัง   

2.นางสรุีรัตน6   ชอบสุข    

3.นายสาธิต                 ชนวัฒน6  

4.นางสาวธิดารัตน6  เกษมศรีวิทยา 

5.นางสาววนัสนันท6  อันดี 

ผู`พิมพLและจัดทำเล"ม 

1.นางสาวธิดารัตน6  เกษมศรีวิทยา 

2.นางสาววนัสนันท6  อันดี 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ6 ป8การศึกษา 2563 

 


