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คํานํา 

 แผนปฏิบัติการประจำป9การศึกษา 2564 ของโรงเรียนมารีพิทักษ8 ไดGจัดทำข้ึน  เพื่อใชGเปMน
กรอบและแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในระยะ 1 ป9  สาระสำคัญประกอบดGวย บทท่ี 1 สภาพท่ัวไปของ
โรงเรียน  บทท่ี 2 เจตนารมณ8ของโรงเรียน  บทท่ี 3 รายละเอียดของแผนงาน  บทท่ี 4 การกำกับ
ติดตามและรายงานผล โดยมีการวิเคราะห8ผลการดำเนินงานท่ีผYานมา วิเคราะห8จุดเดYน จุดท่ีควร
พัฒนาและสภาพปZจจุบัน ปZญหาและแนวทางในการพัฒนาของโรงเรียน รวมท้ังมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
มากำหนดวิสัยทัศน8 พันธกิจ เป]าประสงค8 กลยุทธ8 โครงการ กิจกรรมท่ีมุYงเนGนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการใหGบรรลุผลตามเป]าหมายความสำเร็จท่ีกำหนดไวG 
การดำเนินงานดังกลYาวตGองไดGรับความรYวมมือจากผูGเกี่ยวขGองทุกภาคสYวนในการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลเพื่อสะทGอนภาพการดำเนินงานใหGผูGรับผิดชอบนำไปปรับใชGใหGบังเกิดผล โดยผYานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน 

 โรงเรียนมารีพิทักษ8 ขอขอบคุณผูGมีสYวนเกี่ยวขGองในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป9
การศึกษา 2564 เพื่อเปMนเคร่ืองมือและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายสูYการปฏิบัติใหGสำเร็จลุลYวง
ไปดGวยดี หวังเปMนอยYางย่ิงวYาแผนปฏิบัติการประจำป9การศึกษา 2564 ของโรงเรียนมารีพิทักษ8 จะ
เปMนประโยชน8ตYอการดำเนินงานของหนYวยงานท่ีเกี่ยวขGอง เพื่อรYวมกันขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษาในความรับผิดชอบ ใหGบรรลุผลสำเร็จตYอไป  
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ส'วนท่ี 1 สภาพท่ัวไปของโรงเรียน 

 
1.1 ประวัติโรงเรียนมารีพิทักษ@ 
 โรงเรียนมารีพิทักษ8 เปMนโรงเรียนในเครือของสังฆมณฑลนครราชสีมา  

ตั้งอยูYเลขที่ 70 ถนนประชาสามัคคี ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย8 31110  

โทรศัพท8 (044) 631 – 727  โทรสาร (044) 631 – 984 Website: http://www.mpt.ac.th  บนพื้นที่ 7 ไรY 1 งาน 21 ตารางวา 

โรงเรียนมารีพิทักษ8 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสYงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  

กYอตั้งเม่ือป9การศึกษา 2521 (ค.ศ. 1978) เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2521  

โดยบาดหลวงหลุยส8 นิโคลาส พระสงฆ8มิชชันนารี ชาวฝรั่งเศส (MEP) เป~ดบGานรับเล้ียงเด็กกYอนวัยเรียน ประกอบดGวย เรือนไมG 
จำนวน 1 หลัง ที่พักและโรงครัว จำนวน 1 หลังและบGานพักผูGอำนวยการ จำนวน 1 หลัง ช้ันลYางเปMนสถานที่สำหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา มีเด็ก จำนวน 6 คน และพนักงาน จำนวน 2 คน  
 ป9การศึกษา 2526 (ค.ศ. 1983) ซิสเตอร8โยเซฟานิตยา  ใจสุขและซิสเตอร8บุปผา  ศรีสุระ ซิสเตอร8คณะขGาบริการพระ
แมYมารีย8 หรือคณะรักกางเขนแหYงสังฆมณฑลอุบลราชธานี เขGามาชYวยดำเนินงาน 

 ป9การศึกษา 2527 (ค.ศ. 1984) บาดหลวงอรุณ  ธรรมธาดา ขออนุญาตเป~ดเปMนสถานรับเล้ียงเด็กกYอนวัยเรียนอยYาง
เปMนทางการ แทนบาดหลวงหลุยส8 นิโคลาส โดยมีพระสังฆราชพเยาว8  มณีทรัพย8 มุขนายกสังฆมณฑลนครราชสีมา เปMนผูGรับ
ใบอนุญาต ตามใบอนุญาตเลขที่ 2/2527 

 ป9การศึกษา 2530 (ค.ศ. 1987) บาดหลวงบุญชอบ  พงศ8ศิริพฒัน8 ยื่นขออนุญาตสรGางอาคารเรียน   
 ป9การศึกษา 2531 (ค.ศ. 1988) บาดหลวงบุญชอบ  พงศ8ศิริพัฒน8 มีการจัดซ้ือที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 3 งาน และ
ดำเนินการขออนุญาตสรGางอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน เปMนที่พักพระสงฆ8และสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีการยื่น
เรื่องขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ไดGรับใบอนุญาตเลขที่ บร.001/2531  
เม่ือวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2531 เป~ดโรงเรียนอนุบาลช่ือโรงเรียนมารีพิทักษ8 ตั้งอยูYเลขที่ 88/3 หมูY 2 ตำบลนางรอง อำเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย8 เป~ดสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนชาย – หญิง ระดับช้ันปฐมวัยป9ที่ 1 
– 3 แบYงการเรียนรูG เปMน 2 ภาคเรียน คือ  
  ภาคตGน   ระหวYางวันที่ 16 พฤษภาคม จนถึง วันที่ 10 ตุลาคม  
  ภาคปลาย  ระหวYางวันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึง วันที่ 31 มีนาคม   
โดยมีนางละมัย  โพยประโคน เปMนผูGจัดการและครูใหญY มีนักเรียน จำนวน 70 คน 

 ป9การศึกษา 2533 (ค.ศ. 1990) มีการตYอเติมอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน มีหGองเรียน จำนวน 2 หGอง นักเรียนจำนวน 158 คน 
ประกอบดGวย ระดับปฐมวัยป9ที่ 1 จำนวน 2 หGอง ระดับปฐมวัยป9ที่ 2 จำนวน 2 หGอง และระดับปฐมวัยป9ที่ 3 จำนวน 1 หGอง 
ตYอมามีการจัดซ้ือที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 1 ไรY 20 งาน พรGอมกับบGาน จำนวน 1 หลัง โดยไดGรับความชYวยเหลือจากโรงเรียนมารีย8
วิทยา จังหวัดนครราชสีมา  
 ซิสเตอร8คณะขGาบริการพระแมYมารีย8แหYงสังฆมณฑลอุบลราชธานี มาชYวยดำเนินงาน จำนวน 2 ทYาน  
มีจำนวนครู 3 คน พี่เล้ียง จำนวน 3 คน มีบาดหลวงอรุณ  ธรรมธาดา เปMนผูGดูแลรับผิดชอบ 

 ป9การศึกษา 2537 (ค.ศ. 1994) บาดหลวงสมเดช  พันธ8สมบัติ ดำรงตำแหนYงผูGจัดการโรงเรียน  
ขออนุญาตตYอเติมอาคารเรียนหลังเดิมเปMน 2 ช้ัน จำนวน 6 หGองเรียน มีนักเรียน จำนวน 350 คน ครู จำนวน 9 คน และพี่เล้ียง 
จำนวน 2 คน 

 ป9การศึกษา 2538 (ค.ศ. 1995) มีการติดตYอภคินีคณะรักกางเขนแหYงจันทบุรี มาชYวยดำเนินงานโรงเรียน โดยมีซิสเตอร8
กัลยา ยุติธรรม ดำรงตำแหนYงผูGจัดการและครูใหญY บาดหลวงอรุณ  ธรรมธาดาเปMนผูGดูแลรับผิดชอบ 
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 ป9การศึกษา 2539 (ค.ศ. 1996) ซิสเตอร8บุญชอบ  หัวใจ ภคินีคณะรักกางเขนแหYงจันทบุรี ดำรงตำแหนYงผูGจัดการและ
ครูใหญY บาทหลวงอรุณ  ธรรมธาดา เปMนผูGดูแลรับผิดชอบ มีการขออนุญาตตYอเติมอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน 
เพิ่มเติม 4 หGองเรียน 

 ป9การศึกษา 2540 (ค.ศ. 1997) บาดหลวงวิโรจน8  สมหมาย เปMนผูGดูแลรับผิดชอบและไดGดำเนินการขออนุญาตสรGาง
อาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ช้ันเดียว มีหGองเรียน จำนวน 14 หGองเรียน มีนักเรียน จำนวน 488 คน ครู จำนวน 18 คน 

 ป9การศึกษา 2541 (ค.ศ. 1998)  มีการสรGางอาคารคอนกรีต 3 ช้ัน 18 หGองเรียน ซิสเตอร8วันทา  สิทธิพล ภคินีคณะรัก
กางเขนแหYงจันทบุรี ดำรงตำแหนYงผูGจัดการและครูใหญY มีนักเรียน จำนวน 676 คน ครู จำนวน 16 คน และครูพี่เล้ียง จำนวน 2 
คน 

 ป9การศึกษา 2542 (ค.ศ. 1999) มีการดำเนินการขอใบอนุญาตเลขที่ 004/2542 ใชGอาคารเรียนหลังใหมY ช่ืออาคารหลุยส8 
นิโคลาส ซ่ึงเปMนอาคารคอนกรีต 3 ช้ัน จำนวน 18 หGองเรียน โดยใชGเปMนอาคารเรียนระดับประถมศึกษา  ประกอบดGวยหGองพัก
ครู จำนวน 1 หGอง หGองพักรับรอง จำนวน 1 หGอง หGองสมุด จำนวน 1 หGอง หGองเรียน จำนวน 12 หGอง หGองคอมพิวเตอร8 
จำนวน 1 หGอง หGองวิทยาศาสตร8 จำนวน 1 หGอง และอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน ซ่ึงประกอบดGวย บGานพักผูGอำนวยการ หGองส่ือและ
อุปกรณ8การเรียนรูG จำนวน 1 หGอง หGองครูใหญY จำนวน 1 หGอง หGองธุรการ-การเงิน จำนวน 1 หGอง หGองพยาบาล จำนวน 1 
หGองและหGองเรียน 13 หGอง มีนักเรียนจำนวน 674 คน เปMนเด็กระดับปฐมวัย จำนวน 354 คน จำนวน 10 หGองเรียน เปMนนักเรียน
ระดับประถมศึกษา จำนวน 320 คน มีหGองเรียน จำนวน 11 หGองเรียน มีครู จำนวน 28 คน ครูพี่เล้ียง จำนวน 2 คน 

 ป9การศึกษา 2543 (ค.ศ. 2000) บาดหลวงประเวช  เตชะพิทักษ8ธรรม ดำรงตำแหนYงผูGจัดการโรงเรียน ซิสเตอร8วันทา 
สิทธิพล ดำรงตำแหนYงครูใหญY มีการปรับปรุงรื้อถอนอาคารเรียน เพื่อนำไปสรGางเปMนบGานพักครู ปรับปรุงสภาพแวดลGอม
บริเวณโรงเรียน ปรับปรุงหอประชุม โรงอาหาร มีหGองเรียน จำนวน 11 หGองเรียน มีนักเรียน จำวน 806 คน แบYงเปMน เดก็ระดับ
ปฐมวัย จำนวน 436 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 370 คน ครู จำนวน 32 คน 

 ป9การศึกษา 2544 (ค.ศ. 2001) บาดหลวงประเวช เตชะพิทักษ8ธรรม ดำรงตำแหนYงเปMนผูGจัดการโรงเรียน ซิสเตอร8
วันทา  สิทธิพล ดำรงตำแหนYงครูใหญY ไดGมีการปรับปรุงงานดGานตYาง ๆ เชYน ดGานอาคารสถานที่บรรยากาศตYาง ๆ ที่เอ้ือตYอการ
เรียนรูGในโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 984 คน มีเด็กระดับปฐมวัย จำนวน 523 คน มีหGองเรียน จำนวน 12 หGองเรียน นักเรียน
ระดับประถมศึกษา จำนวน 461 คน มีหGองเรียน จำนวน 13 หGองเรียน  มีครู จำนวน 37 คน   
 ป9การศึกษา 2545 (ค.ศ. 2002) บาดหลวงประเวช  เตชะพิทักษ8ธรรม ดำรงตำแหนYงผูGจัดการโรงเรียน ซิสเตอร8วันทา 
สิทธิพล  ดำรงตำแหนYงครูใหญY มีนักเรียน จำนวน 1,046 คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 511 คน มีหGองเรียน จำนวน 11  
หGองเรียน และนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 535 คน มีหGองเรียน จำนวน 17 หGองเรียน และมีครู จำนวน 40 คน   
 ป9การศึกษา 2546 (ค.ศ. 2003) บาดหลวงประเวช เตชะพิทักษ8ธรรม ดำรงตำแหนYงเปMนผูGจัดการโรงเรียน ซิสเตอร8
วันทา  สิทธิพล ดำรงตำแหนYงครูใหญY มีนักเรียน จำนวน 1,085 คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 439 คน มีหGองเรียน จำนวน 10 
หGองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 646 คน มีหGองเรียน จำนวน 14 หGองเรียน และมีครู จำนวน 41 คน   
 ป9การศึกษา 2547 (ค.ศ. 2004) บาดหลวงเฉลียว วาป9กัง ดำรงตำแหนYงผูGรับใบอนุญาตและผูGจัดการโรงเรียน ซิสเตอร8
รุYงทิพย8 พัฒนภิรมย8 ดำรงตำแหนYงครูใหญY มีนักเรียน จำนวน 1,055 คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 375 คน  มีหGองเรียน จำนวน 
11 หGองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 680 คน มีหGองเรียน จำนวน 15 หGองเรียน  และมีครู จำนวน 45 คน   
 ป9การศึกษา 2548 (ค.ศ. 2005) บาดหลวงเฉลียว วาป9กัง ดำรงตำแหนYงผูGรับใบอนุญาตและผูGจัดการโรงเรียน ซิสเตอร8
รุYงทิพย8  พัฒนภิรมย8 ดำรงตำแหนYงครูใหญY มีนักเรียน จำนวน 1,055 คน นักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 346 คน มีหGองเรียน 
จำนวน 9 หGองเรียน และมีจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 709 คน มีหGองเรียน จำนวน 16 หGองเรียน และมีครู 
จำนวน 45 คน 

 ป9การศึกษา 2549 (ค.ศ. 2006) บาดหลวงเฉลียว  วาป9กัง  ดำรงตำแหนYงผูGรับใบอนุญาตและผูGจัดการโรงเรียน ซิสเตอร8
บุญสม ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงครูใหญY มีนักเรียน จำนวน  1,077 คน นักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 336 คน หGองเรียน 
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จำนวน 9 หGองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 741 คน มีหGองเรียน จำนวน 16 หGองเรียน และมีครู จำนวน 43 
คน 

 ป9การศึกษา 2550 (ค.ศ. 2007) บาดหลวงเฉลียว วาป9กัง ดำรงตำแหนYงผูGรับใบอนุญาตและผูGจัดการโรงเรียน ซิสเตอร8
บุญสม ป~Üนสุวรรณ  ดำรงตำแหนYงครูใหญY มีนักเรียน จำนวน 1,105 คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 320 คน มีหGองเรียน จำนวน 
9 หGองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 785 คน มีหGองเรียน จำนวน 18 หGองเรียน และมีครู จำนวน 45 คน 

 ป9การศึกษา 2551 (ค.ศ. 2008) บาดหลวงเฉลียว วาป9กัง ดำรงตำแหนYงผูGรับใบอนุญาตและผูGจัดการโรงเรียน ซิสเตอร8
บุญสม ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูGอำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,119 คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 310 คน มี
หGองเรียน จำนวน 9 หGองเรียน มีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 808 คน มีหGองเรียนจำนวน 18 หGองเรียน มีครู จำนวน 49 
คน และมีครูพี่เล้ียง จำนวน 6 คน 

 ป9การศึกษา 2552 (ค.ศ. 2009) บาดหลวงเฉลียว  วาป9กัง  ดำรงตำแหนYงผูGรับใบอนุญาตและผูGจัดการ โรงเรียน ไดGทำ
พิธีเป~ดและเสกอาคาร “มารีอา” และซิสเตอร8บุญสม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูGอำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,088 
คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 313 คน มีหGองเรียน จำนวน 9 หGองเรียน และมีนักเรียนระดับประถม จำนวน 775 คน มี
หGองเรียน จำนวน 18 หGองเรียน มีครู จำนวน 49 คน และครูพี่เล้ียง จำนวน 6 คน       
 ป9การศึกษา 2553 (ค.ศ. 2010) บาดหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหนYงผูGรับใบอนุญาตและผูGจัดการโรงเรียน ซิ
สเตอร8บุญสม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูGอำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,136 คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 350 คน 
จำนวนหGองเรียน 10 หGองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 786 คน มีหGองเรียน จำนวน 19 หGองเรียน มีครู 
จำนวน 56 คน และมีครูพี่เล้ียง จำนวน 6 คน 

 ป9การศึกษา 2554 (ค.ศ. 2011) บาดหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหนYงผูGรับใบอนุญาตและผูGจัดการโรงเรียน ซิ
สเตอร8บุญสม  ป~Üนสุวรรณ  ดำรงตำแหนYงผูGอำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,170 คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 385 คน 
มีหGองเรียน จำนวน 11 หGองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 785 คน มีหGองเรียน จำนวน 20 หGองเรียน มีครู 
จำนวน 55 คน และมีครูพี่เล้ียง จำนวน 9 คน 

 ป9การศึกษา 2555 (ค.ศ. 2012) บาดหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ ดำรงตำแหนYงผูGรับใบอนุญาตและผูGจัดการ  ซิสเตอร8บุญ
สม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูGอำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,150 คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 365 คน มี
หGองเรียน จำนวน 11 หGองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 785 คน มี หGองเรียน จำนวน 21 หGองเรียน มีครู 
จำนวน 53 คน และมีครูพี่เล้ียง จำนวน 5 คน 

 ป9การศึกษา 2556 (ค.ศ. 2013) บาดหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหนYงผูGรับใบอนุญาตและผูGจัดการ ซิสเตอร8บุญ
สม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูGอำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,078 คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 318 คน มี
หGองเรียน จำนวน 11 หGองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 752 คน มีหGองเรียน จำนวน 20 หGองเรียน มีครู 
จำนวน 51 คน และมีครูพี่เล้ียง จำนวน 7 คน 

 ป9การศึกษา 2557 (ค.ศ. 2014) บาดหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหนYงผูGรับใบอนุญาตและผูGจัดการ ซิสเตอร8บุญ
สม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูGอำนวยการโรงเรียน  มีนักเรียน จำนวน 1,012 คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 287 คน มี
หGองเรียน จำนวน 11 หGองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 715 คน มีหGองเรียน จำนวน 20 หGองเรียน มีครู 
จำนวน 49 คน และมีครูพี่เล้ียง จำนวน 5 คน 

 ป9การศึกษา 2558 (ค.ศ. 2015) บาดหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหนYงผูGรับใบอนุญาตและผูGจัดการซิสเตอร8บุญ
สม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูGอำนวยการโรงเรียน  มีนักเรียน จำนวน 996 คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 274 คน หGองเรียน 
จำนวน 11 หGองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 694  คน มีหGองเรียน จำนวน 19 หGองเรียน มีครู จำนวน 46 คน 
และมีครูพี่เล้ียง จำนวน 4 คน 
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 ป9การศึกษา 2559 (ค.ศ. 2016)  บาดหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ  ดำรงตำแหนYงผูGรับใบอนุญาตและผูGจัดการโรงเรียน ซิ
สเตอร8บุญสม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูGอำนวยการโรงเรียนและซิสเตอร8อุไร  คงทอง เปMนรองผูGอำนวยการโรงเรียน ไดGขอ
อนุญาตกYอสรGางอาคารประกอบดGวย อาคารอเนกประสงค8 อาคารบGานพักซิสเตอร8 ทั้งน้ีสังฆมณฑลนครราชสีมาไดGอนุมัติ
งบประมาณ เพื่อใชGในการกYอสรGาง ประจำป9งบประมาณ  2559 (หนังสือลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559) โดยการกYอสรGางแลGวเสร็จ 
มีพิธีเสกและเป~ดหอประชุมเซนต8โยเซฟในวันศุกร8ที่ 13 มกราคม 2560 โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธ์ิ เปMนประธาน
รYวมกับนายสงYา  ศรีราม  ผูGอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย8 เขต 3  
 อาคารบGานพักซิสเตอร8 อาคารฟรังซิส อาคารโบสถ8และอาคารบGานพักพระสงฆ8มีพธีิเสกและเป~ด มีนักเรียน จำนวน 
961 คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 279 คน มีหGองเรียน จำนวน 10 หGองเรียนและมีนักเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน 682  
คน มีหGองเรียน จำนวน 19 หGองเรียน มีครู จำนวน 45  คน  
 ป9การศึกษา 2560 (ค.ศ. 2017)  บาดหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหนYงผูGรับใบอนุญาตและผูGจัดการโรงเรียน ซิ
สเตอร8บุญสม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูGอำนวยการโรงเรียนและซิสเตอร8เพ็ญจันทร8  มีนะจรัส เปMนรองผูGอำนวยการโรงเรียน 
มีนักเรียน จำนวน 1,005 คน  นักเรียนระดับบริบาล จำนวน 34 คน มีเด็กระดับปฐมวัย จำนวน 269 คน  มีหGองเรียน จำนวน 10 

หGองเรียน และมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 702 คน มีหGองเรียน จำนวน 20 หGองเรียน มีคร ูจำนวน 49  คน  
 การดำเนินการกYอสรGางวัดพระมารดานิจจานุเคราะห8 ไดGดำเนินการแลGวเสร็จซ่ึงเปMนสถานประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาคริสต8 แหลYงเรียนรูGศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและสถาปZตยกรรมแบบเขมรผสมผสานกับศิลปะแบบโกธิก และมีพิธี
เป~ดเสกวัด โดยพระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธ์ิ เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน  2560 

 ป9การศึกษา 2561 (ค.ศ. 2018) บาดหลวงพัฒนะชัย  อินทิรถ ดำรงตำแหนYงผูGรับใบอนุญาตและผูGจัดการโรงเรียน ซิ
สเตอร8บุญสม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูGอำนวยการโรงเรียนและซิสเตอร8เพ็ญจันทร8    มีนะจรัส เปMนรองผูGอำนวยการ
โรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 1,005 คน นักเรียนระดับช้ันบริบาล จำนวน 27  คน เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 267 คน มีหGองเรียน 
จำนวน 11 หGองเรียนและนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 702 คน หGองเรียน  จำนวน 20 หGองเรียน  และมีครู จำนวน 49 
คน  
 ป9การศึกษา 2562 บาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ดำรงตำแหนYงผูGทำการแทนผูGรับใบอนุญาตและผูGจัดการโรงเรียน 
ซิสเตอร8บุญสม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูGอำนวยการโรงเรียนและ  

ซิสเตอร8เพ็ญจันทร8  มีนะจรัส เปMนรองผูGอำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 931 คน นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย จำนวน 264 
คน และนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 677 คน และมีครู จำนวน 54 คน  
 มีการจัดหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและเพิ่มเติมในสYวนของภูมิปZญญาทGองถิ่น/ภูมิ
ปZญญาไทย/ทักษะการคิดสูYศตวรรษที่ 21/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ความเปMนสากลเขGาไปในหลักสูตรของโรงเรียน มี
การจัดทำแผนการจัดประสบการณ8การเรียนรูGแบบบูรณาการมีการปรับเปล่ียนโครงสรGางการบริหารของโรงเรียน จากเดิม 6 
ฝaาย เปMน 7 ฝaาย ดังน้ี ฝaายวิชาการ ฝaายกิจการนักเรียน ฝaายบริหารงานทั่วไป ฝaายธุรการ – การงาน ฝaายอภิบาลและแพรYธรรม 
ฝaายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร และฝaายปฐมวัย มีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต8 (อัต
ลักษณ8 4 รักเมตตา ซ่ือสัตย8 กตัญäู อยูYอยYางพอเพียง) มีจัดตั้งกลุYมเครดิตยูเน่ียนมารีย8นางรอง มีการพัฒนาระบบ ICT ในการ
บริหารจัดการ มีการเช่ือมตYอสัญญาณอินเตอร8เน็ตระหวYางอาคารเรียนดGวยระบบไฟเบอร8ออฟติก (Fiber Optic Network) ติดตั้ง
ระบบอินเทอร8เน็ตไรGสาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในโรงเรียน ปรับปรุงระบบรGานคGาสหกรณ8ดGวยบัตรนักเรียน และมีการ
พฒันาการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมารีพิทักษ8 ระยะ 3 ป9 ป9การศึกษา 2562 – 2564 แทนแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาฉบับที่ผYานมาซ่ึงไดGส้ินสุดลง โดยมีวิสัยทัศน8 “โรงเรียนมารีพิทักษ8เปMนโรงเรียนคุณธรรม จัดการศึกษามีคุณภาพและมี
ความสุข สอดคลGองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  
 ปZจจุบัน บาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ดำรงตำแหนYงผูGทำการแทนผูGรับใบอนุญาตและผูGจัดการโรงเรียน ซิสเตอร8
บุญสม  ป~Üนสุวรรณ ดำรงตำแหนYงผูGอำนวยการโรงเรียนและ  
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ซิสเตอร8ศรีคำ  ปอดอ เปMนรองผูGอำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 921 คน นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย จำนวน 266 คน และ
นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 655 คน และมีครู จำนวน 56 คน ขGอมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 
 
แผนท่ีโรงเรียนมารีพิทักษ@
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ส"วนท่ี 2 เจตนารมณ1ของโรงเรียน 

 

2.1 ปรัชญาโรงเรียน (Philosophy)  

 การศึกษา คือ การพัฒนาคนใหFเปGนมนุษย8ในทุกมิติ มีอัตลักษณ8 คือ “LIGS” L = Love (รักเมตตา) I = 

Integrity (ซื่อสัตย8) G = Gratitude (กตัญaู) S = Sufficiency (อยูfอยfางพอเพียง) และค"านิยมหลัก (Core 

Values) คือ“MARIE” M = Mastery (เปGนนายตัวเอง พัฒนาตนเองใหFมีศักยภาพสูงสุด สามารถควบคุมตนเอง

ใหF คิดพูดทำอยfางมีสติ) A = Agility (รวดเร็ว ขยันขันแข็ง) R = Responsibility (มีความรับผิดชอบ) I = 

Innovation (มีนวัตกรรม) E = Excellent performance (สรFางผลงานที่เปGนเลิศ) 

 

2.2 อัตลักษณ1โรงเรียน (Identity) “LIGS” 

 L = Love (รักเมตตา) I = Integrity (ซื่อสัตย8) G = Gratitude (กตัญaู) S = Sufficiency (อยูfอยfาง

พอเพียง)  

 

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

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

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

 E = Excellent performance (สรFางผลงานที่เปGนเลิศ) 

 

2.4 วิสัยทัศน1โรงเรียนมารีพิทักษ1 (Vision) ปgการศึกษา 2562 – 2564 

 โรงเรียนมารีย8พิทักษ8เปGนโรงเรียนคุณธรรม จัดการศึกษามีคุณภาพและมีความสุขสอดคลFองกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

 

2.5 พันธกิจโรงเรียนมารีพิทักษ1 (Mission) ปgการศึกษา 2562 – 2564 

 1. สfงเสรมิและพัฒนาใหFผูFเรียนมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลFองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อัตลักษณ8 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (ป.1 – 7) 

 2. สfงเสริมและพฒันาใหFบคุลากรมีคุณภาพและมคีวามสุขสอดคลFองกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อัตลักษณ8 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (ป.8 – 9) 

 3. มุfงเนFนและยกระดับใหFโรงเรียนเปGนโรงเรียนคุณธรรม มีการบริหารจัดการอยfางมีคุณภาพและมี

ความสุขสอดคลFองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ8 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

(ป.10 – 13) 
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 4. สfงเสริม สนับสนุนใหFโรงเรียนมีเครือขfายความรfวมมือกับบุคคล/หนfวยงาน/องค8กรทั้งภาครักฐและ

เอกชนในการพัฒนาใหFมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลFองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (ป.14) 

 

2.6 เปmาหมายโรงเรียนมารีพิทักษ1 (Goals) ปgการศึกษา 2562 – 2564 

 1. ผูFเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพอยfางมีความสุขสอดคลFองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 

 2. ผูFเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคfานิยมที่พึงประสงค8อยfางมีความสุขสอดคลFองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 

 3. ผูFเรียนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ8 4 อยfางมีความสุขสอดคลFองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 

 4. ผูFเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูFดFวยตนเอง รักการเรียนรูFและพัฒนาตนเองอยfางตfอเน่ือง มี

คุณภาพและมีความสุขสอดคลFองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 

21 (พ.1) 

 5. ผูFเรียนมีความสามารถในการคิดอยfางเปGนระบบ คิดสรFางสรรค8 ตัดสินใจแกFปÜญหาไดFอยfางมีสติ 

สมเหตุสมผลอยfางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลFองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง

ของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 

 6. ผูFเรียนมีความรูFและทักษะที่จำเปGนตามหลักสูตรโรงเรียนอยfางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลFองกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.1) 

 7. ผูFเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานรfวมกับผูFอื่นไดFและมีเจตคติที่ดีตfออาชีพ

สุจริตอยfางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลFองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก

ศตวรรษที่ 21 (พ.1) 

 8. ครูผูFสอนปฏิบัติงานตามบทบาทหนFาที่อยfางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลFองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.2) 

 9. บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนFาที่อยfางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลFองกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.2) 

 10. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและสfงเสริมใหFมีความสุขสอดคลFองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.3) 

 11. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลFอมและการบรกิารทีส่fงเสริมใหFผูFเรยีนพัฒนาเต็มศักยภาพอยfางมีคุณภาพ

และมีความสุขสอดคลFองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.3) 
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 12. โรงเรียนเปGนโรงเรียนคุณธรรม มีการบริหารจัดการอยfางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลFองกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.3) 

 13. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอยfางมีคุณภาพ

และสfงเสริมใหFมีความสุขสอดคลFองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 

21 (พ.3) 

 14. โรงเรียนมีเครือขfายความรfวมมือกับบุคคล/หนfวยงาน/องค8กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาใหFมี

คุณภาพและมีความสุขสอดคลFองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 

21 (พ.4) 

 

2.7 ยุทธศาสตร1โรงเรียนมารีพิทักษ1 (Strategy) ปgการศึกษา 2562 – 2564 

 ยุทธศาสตร8ที่ 1 ผูFเรียน   (พันธกิจที่ 1)  (เปâาหมายที่ 1 – 7) 

 ยุทธศาสตร8ที่ 2 บุคลากร   (พันธกิจที่ 2) (เปâาหมายที่ 8 – 9) 

 ยุทธศาสตร8ที่ 3 การจัดการศึกษา  (พันธกิจที่ 3)  (เปâาหมายที่ 10 – 11) 

 ยุทธศาสตร8ที่ 4 การบริหาร  (พันธกิจที่ 3)  (เปâาหมายที่ 12 – 13) 

 ยุทธศาสตร8ที่ 5 ความรfวมมือ  (พันธกจิที่ 4)  (เปâาหมายที่ 14) 
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2.5 กรอบยุทธศาสตร1โรงเรียนมารีพิทักษ1 ป=การศึกษา 2562 – 2564  

 

 ปรัชญาโรงเรียน (Philosophy)  

 

 วิสัยทัศน7 (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) 

 

 

ยุทธศาสตร7ที่ 1 

(Strategy 1) 

ผูeเรียน 

ยุทธศาสตร7ที่ 2 

(Strategy 2) 

บุคลากร 

ยุทธศาสตร7ที่ 3 

(Strategy 3) 

การจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร7ที่ 4 

(Strategy 4) 

การบริหาร 

ยุทธศาสตร7ที่ 5 

(Strategy 5) 

ความรiวมมือ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 

 

11 

 

ปรัชญาโรงเรียน (Philosophy) 

การศึกษา คือ การพัฒนาคนใหeเปnนมนุษย7ในทุกมิติ  

มีอัตลักษณ1 คือ “LIGS”  

         L = Love (รักเมตตา)  

         I = Integrity (ซื่อสัตย7)  

        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) 

โรงเรียนมารีพิทักษ7เปnนโรงเรียนคุณธรรม จัดการศึกษามีคุณภาพและมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษที่ 21 

พันธกิจท่ี 1 (Mission 1) 

1. สiงเสริมและพฒันาใหeผูeเรยีนมีคุณภาพและมคีวามสุขสอดคลeองกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ7 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ

ที่ 21 

เปhาหมายท่ี 1 – 7 (Goals1 – 7) 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 

 

12 

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 งค7 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

ลักษณ7  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 ค7  

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 

อัตลักษณ7  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 อัตลักษณ7 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลก

ศตวรรษที่ 21 

 

เปhาหมายท่ี 8 – 9 (Goals 8 – 9) 
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8. ครูผูeสอนปฏิบัติงานตามบทบาทหนeาที่อยiางมีคุณภาพและมีความสุข

สอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกศตวรรษที่ 21 (พ.2) 

9. บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนeาที่อยiางมี คุณภาพและมี

ความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (พ.2) 

พันธกิจท่ี 3 (Mission 3) 

3. มุiงเนeนและยกระดับใหeโรงเรียนเปnนโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารจัดการอยiางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อัตลักษณ7 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 ตลักษณ7  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 อัตลักษณ7 4 และ

การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 

21 

13. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนด

ในกฎกระทรวงอยiางมีคุณภาพและมี

ความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ7 4 

แล ะก าร เป ลี่ ย นแป ล งของ โล ก

ศตวรรษที่ 21 

พันธกิจท่ี 4  (Mission 4) 

4. สiงเสริม สนับสนุนใหeโรงเรียนเปnนโรงเรยีนคุณธรรม มีเครือขiายความรiวมมือกับบุคคล/หนiวยงาน/องค7กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพฒันาใหeมีคุณภาพมี

ความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

เปhาหมายท่ี 14 (Goals 14) 

14. โรงเรียนมีเครือขiายความรiวมมือกับบุคคล/หนiวยงาน/องค7กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาใหeมีคุณภาพมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ7 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
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ยุทธศาสตร1 

(Strategy) 
เปhาหมาย (Goals) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. ผูeเรียน 1. ผูeเรียนมีสุขภาวะที่ ดีและมีสุนทรียภาพอยiางมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  

มาตรฐานโรงเรียน 6 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวช้ีวัด 

2. ผูeเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคiานิยมที่พึงประสงค7อยiางมีความสุขมีความสุขสอดคลeองกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 4 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวช้ีวัด 

3. ผูeเรียนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ7 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 คิดสรeางสรรค7 ตัดสินใจแกeปáญหาไดeอยiางมี

สติ สมเหตุสมผลอยiางมีคุณภาพและมคีวามสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 4 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวช้ีวัด 

 

6. ผูeเรียนมีความรูeและทักษะทีจำเปnนตามหลักสูตรโรงเรียนอยiางมีคุณภาพและมีความสุข

สอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ7 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลก

ศตวรรษที่ 21  

มาตรฐานโรงเรียน 4 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวช้ีวัด 
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ยุทธศาสตร1 

(Strategy) 
เปhาหมาย (Goals) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

7. ผูeเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานรiวมกับผูeอืน่ไดeและมีเจตคติที่ดีตiอ

อาชีพสุจริตอยiางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัต

ลักษณ7 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  

มาตรฐานโรงเรียน 4 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวช้ีวัด 

 

2. บุคลากร 8. ครูผูeสอนฏิบัติงานตามบทบาทหนeาที่อยiางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ7 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 9 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวช้ีวัด 

9. บุคลากรมีปฏิบัติงานตามบทบาทหนeาที่อยiางมีคุณภาพและมีความสุขสอดคลeองกับปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ7 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 1 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร1 

(Strategy) 

เปhาหมาย (Goals) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

3. การจัดการศึกษา 10. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ7 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 อัตลักษณ7 4 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

ม า ต ร ฐ า น โ ร ง เ รี ย น  13 

ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 2 ตัวช้ีวัด 
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ยุทธศาสตร1 

(Strategy) 
เปhาหมาย (Goals) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

13. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอยiางมี

คุณภาพและมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ7 4 และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 6 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 1 ตัวช้ีวัด 

 

5. ความรiวมมอื 14. โรงเรียนมีเครือขiายความรiวมมือกับบุคคล/หนiวยงาน/องค7กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการ

พัฒนาใหeมีคุณภาพมีความสุขสอดคลeองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ7 4 

และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานโรงเรียน 2 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสพฐ. 3 ตัวช้ีวัด 
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ส"วนท่ี 3 งบประมาณและรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม  

 

งบประมาณรายรับ-รายจ"ายตามแผนงานหน"วยงาน 

ปCการศึกษา 2564 

โรงเรียนมารีพิทักษL อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยL 

 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

1 ฝSายวิชาการ 75,000 211,200 -  

รวม 75,000 211,200 - 286,200 

2 ฝSายกิจการนักเรียน 79,400 105,600 70,000  

รวม 79,400 105,600 70,000- 255,000 

3 ฝSายบริหารงานท่ัวไป 502,500 - -  

รวม 502,500 - - 502,500 

4 ฝSายธุรการ-การเงิน 170,000 - -  

รวมรวม 170,000 - - 170,000 

5 ฝSายอภิบาลและแพร"ธรรม 171,000 - 15,000  

รวม 171,000 - 15,000 186,000 
6 ฝSายพัฒนาคณุภาพการศึกษาและ

บุคลากร 

658,500 

- -  

รวม 658,500 - - 658,500 

7 ฝSายปฐมวัย - 124,700   

รวม - 124,700 - 124,700 

รวมท้ังสิ้น 1,656,400 441,500 85,000 2,182,900 
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ฝSายวิชาการ ปCการศึกษา 2564 

โรงเรียนมารีพิทักษL อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยL 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

1 งานบริหารงานฝSายวิชาการ     

 1.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ7สำนักงาน - 2,000 - - 
รวม - 2,000 - - 

2 งานพัฒนาหลักสูตร     

 2.1 จัดทำหลกัสูตร - 2,000 - - 
รวม - 2,000 - - 

3 งานการเรียนรู̀     

 3.1 จัดทำขUอสอบและคลังขUอสอบ 75,000 - - - 
 3.2 มหากรรมวิชาการ 1  มีนาคม  

2565 
- 59800 

 
- - 

รวม 75,000 59,800 - - 

4 งานนิเทศการเรียนการสอน     

 4.1 กิจกรรมการนิเทศการเรียนการ
สอน 

- 5,000 - - 

รวมรวม - 5,000 - - 

5 งานวัดและประเมินผล     

 5.2 งานจัดซื้อเอกสารการวัดผล  
ปพ.1 ,ปพ.3 ,ปพ.5 

- 5,000 
 

- - 

รวม - 5,000 - - 

6 งานวิจัยในชั้นเรียน     

 6.1 กิจกรรมสรปุรายงานการวิจัย - 10,000 - - 
รวม - 10,000 - - 

7 งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม     

 7.1 งานพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน 

- 15,000 - - 

รวม - 15,000 - - 

8 งานกลุ"มสาระการเรียนรู̀ภาษาไทย     

 8.1 กิจกรรมส]งเสริมศักยภาพ - 10,000 - - 
รวม - 10,000 - - 
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ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

9 งานกลุ"มสาระการเรียนรู̀

ภาษาต"างประเทศ  

    

 9.1 กิจกรรมส]งเสริมศักยภาพ - 10,000 - - 
รวม - 10,000 - - 

10 งานกลุ"มสาระการเรียนรู̀

คณิตศาสตรL 

    

 10.1 กิจกรรมส]งเสริมศักยภาพ - 10,000 - - 
รวม - 10,000 - - 

11 งานกลุ"มสาระการเรียนรู̀

วิทยาศาสตรL 

    

 11.1 กิจกรรมส]งเสริมศักยภาพ 
วันวิทยาศาสตร7 

- 10,000 - - 

 11.2 อุปกรณ7วิทยาศาสตร7 - 6,000   
 11.3 ICT - 26,400   

รวมรวม - 42,400 - - 

12 งานกลุ"มสาระการเรียนรู̀การงาน

อาชีพ  

    

 12.1 กิจกรรมส]งเสริมศักยภาพ - 10,000 - - 
รวม - 10,000 - - 

13 งานกลุ"มสาระการเรียนรู̀ศิลปะ     

 13.1 กิจกรรมส]งเสริมศักยภาพ - 10,000 - - 
รวม - 10,000 - - 

14 งานกลุ"มสาระการเรียนรู̀สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

    

 14.1 กิจกรรมส]งเสริมศักยภาพ - 10,000 - - 
รวม - 10,000 - - 

15 งานกลุ"มสาระการเรียนรู̀สขุศึกษา

และพลศึกษา 

    

 15.1 กิจกรรมส]งเสริมศักยภาพ - 10,000 - - 

รวม - 10,000 - - 

รวมท้ังสิ้น 75,000 211,200 - 286,200 
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ฝSายกิจการนักเรียน  ปCการศึกษา 2564 

โรงเรียนมารีพิทักษL อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยL 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

1 งานบริหารงานฝSายกิจการ

นักเรียน 

    

 1.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ7สำนักงาน 1,000    
รวม 1,000    

2 งานส"งเสริมคุณธรรม และ

จริยธรรม 

    

 2.1 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจUา
สุทิดา  พัชรสุธาพิมลลกัษณ7  

 
400 

   

 2.2 กิจกรรมวันไหวUคร ู 500    
 2.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ ร 10 
500    

 2.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันป8หลวง 

500    

 2.5 กิจกรรมวันคลUายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

500    

 2.6 กิจกรรมงานวันเด็ก  4,500   
 2.7 กิจกรรมเลือกต้ังสภานักเรียน  500   
 2.8 คู]มือนักเรียน 5,000    
 2.9 กิจกรรมวันปgยมหาราช 1,000    
 2.10 งานส]งเสรมิคุณธรรมตามวิถี

คริสต7 
2.10.1 กิจกรรมส]งเสริมระเบียบ
วินัย 
2.10.2 โครงงานคุณธรรม 
2.10.3 กิจกรรมธนาคารขยะแยก

 
 
 

10,000 

 
 
 

30,000 
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ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

คัดย]อ 
2.10.4 กิจกรรมธนาคารความดี 
ตามวิถีคริตส7 

รวม 18,400 35,000   

3 งานระดับชั้น     

 3.1 กิจกรรมประชุมผูUปกครอง
นักเรียน 

1,000    

 3.2 กิจกรรมปhจฉิมนิเทศ ป.6 5,000    
  รวม 6,000    
4 งานกิจกรรมพัฒนาผู`เรียน     

 4.1 กิจกรมวันสถาปนาลูกเสือ   500      - - 
 4.2 กิจกรรมเดินทางไกลเขUาค]าย

พักแรมลูกเสือสำรอง ช้ัน ป.1-ป. 3  
 5,600   

 4.3 กิจกรรมเขUาค]ายพักแรมลูกเสือ
สามัญ  

 20,000   

 4.4 กิจกรรมทัศนศึกษา   30,000   

รวมรวม 500 55,600   

5 งานกีฬา     

 5.1 กีฬาสีมารีเกมส7 ครั้งที่ 21  10,000   
รวม  10,000   

6 งานสัมพันธLชุมขน     

 6.1 ประเพณีสงกรานต7   500    
 6.2 วันคริสต7มาส  25,000  70,000  
 6.3 กิจกรรมวันเขUาพรรษา    500    
 6.4 กิจกรรมวันลอยกระทง  500    
 6.5 กิจกรรมเย่ียมบUาน   20,000   

รวม 51,500     20,000   

7 งานแนะแนว     



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

22 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

 7.1 แนะแนว ป.6 2,000    
รวม 2,000    

รวมท้ังสิ้น 79,400 105,600 70,000 255,000 

 

 

 

 

ฝSายบริหารงานท่ัวไป ปCการศึกษา 2564 

โรงเรียนมารีพิทักษL อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยL 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

1 งานบริหารงานฝSายบริหารงาน

ท่ัวไป 

    

 1.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ7สำนักงาน 1,000 - - - 
รวม 1,000 - - - 

2 งานประชาสัมพันธL     

 2.1 กิจกรรมครูชวนนUอง พี่มา
เรียน(การตลาด) 

    30,000 - - - 

 2.2 ประชาสัมพันธ7รับสมัคร
นักเรียน 

20,000 - - - 

 2.3 วารสารและโบว7ชัวร7 110,000 - - - 
รวม 160,000 - - - 

3 งานอาคาร สถานท่ีและ

สิ่งแวดล`อม 

    

 3.1 กิจกรรม Big Cleaning Day 500 - - - 
 3.2 กิจกรรมซ]อมบำรุง 200,000 - - - 

รวม 200,500 - - - 

4 โภชนาการ     

 4.1 กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพ
ดUานโภชนาการ 

1,000 - - - 

รวมรวม 1,000 - - - 

5 งานโสตทัศนูปกรณL     
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ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

 5.1 งานพัฒนาระบบ
โสตทัศนูปกรณ7 

5,000 - - - 

 5.2 งานซ]อมบำรุงอปุกรณ7
โสตทัศนูปกรณ7 

5,000 - - - 

รวม 10,000 - - - 
6 งานสวัสดิภาพและจราจร     

 6.1 งานซ]อมบำรุง (อปุกรณ7-งาน
จราจร) 

10,000 - - - 

 6.2 กิจกรรมพ]นหมอกควันกันยุง 5,000 - - - 
รวม 15,000 - - - 

7 งานยานพาหนะ     

 7.1 งานต]อทะเบียนและภาษี
รถยนต7 

50,000 - - - 

รวม 50,000 - - - 

8 งานห̀องสมุด     

 8.1 กิจกรรมหUองสมุดเคลื่อนที่  1,000    
รวม 1,000 - - - 

9 งานพยาบาล     

 9.1 กิจกรรมฉีดวัคซีนสรUาง
ภูมิคุUมกันโรคสำหรับนักเรียน 

2,000 - - - 

 9.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพฟhน
สำหรับนักเรียน 

2,000 - - - 

 9.3 กิจกรรมหUองพยาบาล
เคลื่อนที ่

10,000 - - - 

 9.4 กิจกรรมปwองกันและควบคุม
การแพร]ระบาดของโรคติดต]อเช้ือ
ไวรัสโควิด 

50,000    

รวม 64,000   - 

รวมท้ังสิ้น 502,500 - - 502,500 
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ฝSายอภิบาลและแพร"ธรรม ปCการศึกษา 2564 

โรงเรียนมารีพิทักษL อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยL 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

1 งานบริหารฝSายอภิบาลและ     

แพร"ธรรม 

    

 1.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ7สำนักงาน - - 5,000 - 
 1.2 อบรม/สัมมนา 10,000 - - - 
 1.3 จัดซือ้ศาสนภัณฑ7 - - 10,000 - 

รวม 10,000 - 15,000 25,000 

2 งานอภิบาลและแพร"ธรรม     

 2.1 กิจกรรมวจน พิธีกรรมเปgดป8
การศึกษา 

1,000 - - - 

 2.2 กิจฉลองศาสนนามยอห7น     
บัปติสต7 

10,000    

 2.3 กิจกรรมฉลองวันเกิดแม]พระ 2,000    
 2.4 กิจกรรมฉลองพระครสิตสมภพ 20,000    
 2.5 กิจกรรมฉลองวัดพระมารดา  

นิจจานุเคราะห7 
100,000 - - - 

 2.6 กิจกรรมส]งมอบความสุขโอกาส     
วันคริสต7มาสและวันข้ึนป8ใหม]ของ
นักเรียนทุกระดับช้ัน 

1,000    

รวม 134,000 - - 134,000 

3 งานส"งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ตามวิถีคริสตL 

    

 3.1 กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมตามวิถีครสิต7  

1,000 - - - 

 3.2 กิจกรรมออมศุกร7ละ 1 บาท 
เพื่อผูUยากไรU 

1,000 - - - 

 3.3 กิจกรรมเย่ียมผูUป{วยช]วยสรUาง
กำลังใจ 

5,000 - - - 

รวม 7,000 - - 7,000 

4 งานศาสนสัมพันธL     
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ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

 4.1 กิจกรรมอวยพรตามหน]วยงาน 10,000 - - - 
 4.2 กิจกรรมแบ]งฝhนปhนรกั 10,000 - - - 

รวมรวม 20,000 - - 20,000 

รวมท้ังสิ้น 171,000 - 15,000 186,000 
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ฝSายปฐมวัย ปCการศึกษา 2564 

โรงเรียนมารีพิทักษL อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยL 

 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

1 งานบริหารงานฝSายปฐมวัย     

 1.1กิจกรรมจัดซือ้อุปกรณ7สำนักงาน - 4,000 - - 
รวม - 4,000  - 

2 งานพัฒนาหลักสูตร     

 2.1 งานพัฒนาหลักสูตร - 12,000 - - 
 2.2 โครงการส]งเสริมทักษะพฒันาการ

เด็ก 
- 13,750 - - 

 2.3 โครงการทัศนศึกษา - 8,700 - - 
 2.4โครงการพัฒนาศักยภาพทาง

ดนตร ี
- 500 - - 

 2.5 กิจกรรมปh}นฝhนหนูนUอย - 4,000 - - 
 2.6 กิจกรรมกีฬาส ี - ใชUร]วมกับประถม - - 
 2.7 กิจกรรมประกวดคัดลายมือ - 500 - - 
 2.8 กิจกรรมวันการศึกษา - 10,000 - - 

รวม - 49,450  - 

3 งานจัดประสบการณLเรียนรู̀     

 3.1 งานจัดประสบการณ7เรียนรูU - 1,000 - - 
 3.2 โครงการบUานนักวิทยาศาสตร7

นUอย 
- 3,000 - - 

 3.3 กิจกรรมยามเชUา - 500 - - 
 3.4 กิจกรรมสภาเด็กจิ๋ว - 1,000 - - 
 3.5 กิจกรรมWalk rally  5,000   

รวม - 10,500  - 

4 งานนิเทศการจัดประสบการณL     

 4.1 งานนิเทศการจัดประสบการณ7 - 500 - - 
รวม - 500 - - 

5 งานวัดผลและประเมินผล     
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 5.1งานวัดผลและประเมินผล - 2,000 - - 
รวม - 2,000 - - 

6 งานวิจัยในชั้นเรียน     

 6.1 งานวิจัยในช้ันเรียน - 10,000 - - 
รวม - 10,000 - - 

7 งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม     

 7.1 งานพฒันาสื่อและนวัตกรรม - 7,500 - - 
รวม - 7,500 - - 

8 งานระดับชั้น     

 8.1 งานระดับช้ัน - 450 - - 
 8.2 กิจกรรมอนามัยดีมีสุข - 5,000 - - 
 8.3 กิจกรรมวันไหวUคร ู - ใชUร]วมกับประถม - - 
 8.4 กิจกรรมประชุมผูUปกครอง  

ระดับปฐมวัย 
- ใชUร]วมกับประถม - - 

 8.5 กิจกรรมเย่ียมบUานตามชุมชน - 15,300 - - 
 8.6 กิจกรรมแห]เทียนพรรษา - ใชUร]วมกับประถม - - 
 8.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจUาอยู]หัวรัชกาล
ที่ 10 

- ใชUร]วมกับประถม - - 

 8.8 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจUาสิรกิิตต์ิ พระพันป8
หลวง 

- ใชUร]วมกับประถม - - 

 8.9 กิจกรรมวันพ]อแห]งชาติ - ใชUร]วมกับประถม - - 
 8.10 กิจกรรมวันครสิต7มาสนักเรียน - ใชUร]วมกับประถม - - 
 8.11 กิจกรรมวันเด็กแห]งชาติ - ใชUร]วมกับประถม - - 
 8.12 กิจกรรมยุวบัณฑิต - 20,000 - - 

รวม - 40,750 - - 

รวมท้ังสิ้น - 124,700 - - 
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ฝSายธุรการ การเงิน ปCการศึกษา 2564 

โรงเรียนมารีพิทักษL อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยL 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ"าย 

1 งานธุรการ การเงิน     

 1.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ7สำนักงาน 
และวัสดุสิน้เปลือง 

12,000 
- -  

รวม 12,000 - -  

2 งานธุรการ     

 2.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ7สำนักงาน 
และวัสดุสิน้เปลือง 

 
15,000 

- -  

รวม 15,000 - -  

3 งานสารบรรณ     

 3.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ7สำนักงาน 
และวัสดุสิน้เปลือง 

10,000 - -  

รวม 10,000 - -  

4 งานทะเบียนและสถิติ     

 4.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ7สำนักงาน 
และวัสดุสิน้เปลือง 

2,000 - -  

รวมรวม 2,000 - -  

5 งานการเงินและบัญช ี     

 5.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ7สำนักงาน 
และวัสดุสิน้เปลือง 

30,000 - -  

รวม 30,000 - -  
6 งานจัดซื้อ จัดจ̀าง     

 6.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ7สำนักงาน 
และวัสดุสิน้เปลือง 

100,000 - -  

รวม 100,000 - -  

7 งานพัสดุ ครุภัณฑL     

 7.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ7สำนักงาน 
และวัสดุสิน้เปลือง 

1,000 - -  

รวม 1,000 - -  

รวมท้ังสิ้น 170,000    170,000 
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ฝSายพัฒนาคณุภาพการศึกษาและบคุลากร ปCการศึกษา 2564 

โรงเรียนมารีพิทักษL อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยL 

ลำดับ แผนงานหน"วยงาน รายรับ รายจ"าย คงเหลือ สรุปรายจ"าย 

1 

งานบริหารงานฝSายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

    

 
1.1 กิจกรรมจัดทำเอกสาร
ดำเนินงาน 

500 -   

 1.2 กิจกรรมทบทวนคู]มือต]างๆ 500 -   

รวม 1,000 -   

2 งานวิจัย นโยบายและแผน     

 
2.1 กิจกรรมจัดทำเอกสาร
ดำเนินงานจัดทำแผนการ
ปฏิบัติการประจำป8 2564 

500 -   

รวม 500 -   

3 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา     

 
3.1 กิจกรรมจัดทำเอกสารงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจำป8 2564 

10,000 -   

รวม 10,000 -   

4 งานทรัพยากรมนุษยL     

 4.1 การสรรหาบุคลากร 500 -   

 4.2 การพฒันาบุคลากร 30,000 -   

 4.3 การประเมินบุคลากร 500 -   

 
4.4 การเสริมสรUางขวัญและ
กำลังใจ 

    

 
4.4.1 กิจกรรมสวัสดิการชุดครู 
บุคลากรและพนักงาน 

5,000 -   

 4.4.2 โบนัสประจำป8 400,000 -   

 4.4.3 กิจกรรมสังค7สรรวันป8ใหม] 40,000 -   

 4.4.4 กิจกรรมศึกษาดูงาน - -   

 4.4.5 กิจกรรมปรบัข้ันเงินเดือน 100,000 -   
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ลำดับ แผนงานหน"วยงาน รายรับ รายจ"าย คงเหลือ สรุปรายจ"าย 

 
4.4.6 กิจกรรมของขวัญวันเกิดครู
บุคลากรและพนักงาน 

35,000 -   

 
4.4.7 กิจกรรมรับขวัญบุตรหลาน
ครูบุคลากรและพนักงาน 

15,000 -   

 
4.4.8 สวัสดิการเงินขวัญถุงสรUาง
ครอบครัวใหม] 

12,000 -   

 4.4.9 สวัสดิการงานฌาปนกิจ 8,000 -   

รวม 646,000 -   

5 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     

 5.1 งานระบบเครอืข]าย 1,000 -   

รวม 1,000 -   

รวมท้ังสิ้น 658,500   658,500 
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ลำดับท่ี  1   หน"วยงาน          งานบริหารฝ{ายวิชาการ         ฝSาย         วิชาการ            
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3    ยุทธศาสตรLข`อท่ี   4   เปjาหมายข`อท่ี  12    
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี   2.2              
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ"งชี้  8.1-8.6                         
สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี     ตัวบ"งชี้ท่ี                              
 

วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

 1. เพื่อวางแผนร]วมกับ
หัวหนUา ฝ{ายบริหาร
วิชาการในการกำหนด 
แผนงานบริหารฝ{าย
วิชาการ     
 2. เพื่อส]งเสรมิ 
สนับสนุนใน การพฒันา
บุคลากรในฝ{ายใหUมี
ประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อรวบรวมและ
สรปุรายงาน การ
ดำเนินงานในฝ{ายวิชาการ 
ทุกสปัดาห7/ทกุเดือน/ภาค
เรียน/ป8การศึกษา   
 

เปjาหมายเชิงปริมาณ : 

บุคลากรในฝ{ายวิชาการ 
จำนวน  8  คน 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

 1. เตรียมวางแผนร]วมกบัหัวหนUาฝ{ายวิชาการในการ
กำหนดแผนงานบริหารฝ{ายวิชาการ 
 2. เตรียมวางแผนส]งเสริม สนับสนุน ในการพฒันา
บุคลากรในฝ{ายใหUมี ประสทิธิภาพ         
 3. เตรียมรวบรวมและสรุปรายงานการดำเนินงานในฝ{าย
วิชาการ 
 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

 1. วางแผนร]วมกับหัวหนUา ฝ{ายบรหิารวิชาการในการ
กำหนด แผนงานบรหิารฝ{ายวิชาการ       
 2. ส]งเสรมิ สนับสนุนในการพฒันาบุคลากรในฝ{ายใหUมี 
ประสิทธิภาพ       
  2.1 งานบริหารงานฝ{ายวิชาการ     
  2.2 งานพัฒนาหลักสูตร 
     2.3 งานจัดการเรียนรูU 
     2.4 งานนิเทศการเรียนรูU 
     2.5 งานวัดผลและประเมินผล         
  2.6 งานวิจัยในช้ันเรียน     

 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64 – เม.ย.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

32 

วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 
 1. มีการวางแผน
ร]วมกับหัวหนUา ฝ{าย
บรหิารวิชาการในการ
กำหนด แผนงานบรหิาร
ฝ{ายวิชาการ 
 2. มีการส]งเสรมิ 
สนับสนุนในการ พฒันา
บุคลากรในฝ{ายใหUมี 
ประสิทธิภาพ 

    3. มีการรวบรวมและ
สรปุรายงานการ
ดำเนินงานใหUฝ{ายวิชาการ 
ทุกสปัดาห7/ทกุเดือน/ภาค 
เรียน/ป8การศึกษา 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 
 1. ครูฝ{ายวิชาการรUอย
ละ 85 มีการวางแผน
ร]วมกับหัวหนUาฝ{าย
วิชาการในการกำหนด
แผนงานบริหารฝ{าย
วิชาการ 
    2. ครฝู{ายวิชาการรUอย
ละ 85 ไดUรับการส]งเสริม 
สนับสนุนใน การพฒันา
บุคลากรในฝ{ายใหUมี 
ประสิทธิภาพ  
    3. สามารถรวบรวม

  2.7 งานพฒันาสื่อและนวัตกรรม 
 3. รวบรวมและสรุปรายงานการดำเนินงานในฝ{าย
วิชาการ ทุกสัปดาห7/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษา ไดUแก] 
  3.1 งานบริหารงานฝ{ายวิชาการ 
  3.2 งานพัฒนาหลักสูตร 
  3.3 งานจัดการเรียนรูU 
       3.4 งานนิเทศการเรียนรูU 
  3.5 งานวัดผลและประเมินผล 
       3.6 งานวิจัยในช้ันเรียน 
       3.7 งานพฒันาสื่อและนวัตกรรม     
 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C : CHECK) 

 1. รวบรวมขUอมลูการดำเนินงานตามแผนงานฝ{าย
วิชาการ ของแต]ละงานส]งต]อใหUหัวหนUาฝ{ายวิชาการ 
 2. รวบรวมขUอมลูผลการดำเนินงานตามแผนงาน  ของ
แต]ละงาน  ในฝ{ายวิชาการ  ส]งต]อใหUฝ{ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา( A : ACT) 

 1. สรุปการดำเนินงานของแต]ละงานในฝ{ายวิชาการ 
นำเสนอหัวหนUาฝ{ายวิชาการ  ผูUแทนผูUรับใบอนุญาต  
ผูUอำนวยการและผูUจัดการ  ทุกสปัดาห7/ทกุเดือน/ภาคเรียน/
ป8การศึกษา 
 2. ส]งสรุปรายงานผลการดำเนินงานของฝ{ายวิชาการ  
ใหUกับงานวิจัยนโยบายและแผน  ฝ{ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร  เพื่อสรปุเปรียบเทียบกบั
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ทุกสปัดาห7/ทกุ
เดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64 – เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

และสรุป รายงาน การ
ดำเนินงานใหUฝ{ายวิชาการ 
ทุกสปัดาห7/ทกุ เดือน/
ภาคเรียน/ป8การศึกษา   
เคร่ืองมือการติดตาม : 

รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน งานบริหาร
ฝ{ายวิชาการ 

 
 
 

พ.ค.64 – เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานบริหารงานฝ{ายวิชาการ ฝ{าย วิชาการ  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 หมึกเติมEPSON EPSON รุ"น L210 250  8 2,000   
2 ค]าแฟwมเก็บงาน ORCA 100  7 700   
3 ค]ากระดาษ  A4 ควอลิต้ีA4 70 แกรม 110  5 รีม 550   
4 ค]ากระดาษ  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  

กล]อง 
125  

 

7 คลิ๊ปดำหนีบกระดาษ SDI BINDER CLIP  
SIZE : 40  MM 

40  5 
กล]อง 

200  
 

8 ค]าเขUาเล]ม เขUาเล]มรายงาน/สรุป
งาน 

40  7 ชุด 280  
 

9 ลูกแม็ก เบอร73.5 35  10 
กล]อง 

350  
 

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( เจ็ดพันสามรUอยหUาบาทถUวน )                                                          7,305  
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สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 7,305 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 

  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (นางสาวธารารัตน7  คะเชนเนียม)                                (นางสาวอนัญญาพร   จีนเปñนวงศ7)      
        งานบริหารงานฝ{ายวิชาการ                                           หัวหนUาฝ{ายวิชาการ 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  2   หน"วยงาน          งานพัฒนาหลักสูตร         ฝSาย         วิชาการ            
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3    ยุทธศาสตรLข`อท่ี   3   เปjาหมายข`อท่ี  10    
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี   2.3              
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  10 ตัวบ"งชี้  10.1-10.6                       
สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี     ตัวบ"งชี้ท่ี                              
 

วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

 1. เพือ่จัดทำหลกัสูตร
โรงเรียนตามหลักสูตร
แกนกลาง 2551 (ฉบับ
ปรับปรงุ 2562) 
   2. เพือ่ประสานงาน
การเรียนการสอนในการ
ทำหลกัสูตรโรงเรียน ตาม
หลักสูตรแกนกลาง 2551 
(ฉบับปรบัปรุง 2562) 
ไปสู]การปฏิบัติ 
   3. เพือ่ประเมิน
หลักสูตรโรงเรียน ตาม
หลักสูตรแกนกลาง 2551 
(ฉบับปรบัปรุง 2562)  
 4. เพือ่จัดอบรมการ
ทำหลกัสูตรโรงเรียน ตาม
หลักสูตรแกนกลาง 2551 
(ฉบับปรบัปรุง 2562)  

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

 1. ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาหลกัสูตร 
        1.1. เตรียมแต]งต้ังการทำหลักสูตรโรงเรียน 
        1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพฒันา
หลักสูตร 
         1.3 เตรียมจัดทำเอกสารทีเ่กี่ยวขUองกบัหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรบัปรุง 2562) 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

     2. จัดทำหลักสูตรโรงเรียนตามหลกัสูตรแกนกลาง พ.ศ. 
2551  ในแต]ละป8การศึกษา 
    2.1 ดำเนินการใหUครผููUสอนวิเคราะห7หลักสูตร 
        2.2 รวบรวมขUอมลูและเขียนแผนการจัดการเรียนรูU
ใหUหัวหนUาฝ{ายวิชาการเสนอต]อผูUแทนผูUรบัใบอนุญาต  
ผูUอำนวยการและผูUจัดการ 
        2.3 นำเสนอขออนุมัติการใชUหลักสูตร 
    3.  จัดประสานงานการเรียนการสอนในการนำหลักสูตร
โรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับ ปรบัปรุง 
2562) ไปสู]การปฏิบัติในการ จัดการเรียนรูUใหUครบถUวนในแต]
ละป8 การศึกษา  

 
 
 
 
 

พ.ค.64 – เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

  
เปjาหมายเชิงปริมาณ :  
 1. ครูผูUสอน 8 กลุ]ม
สาระ 
เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  
 1. มีการบริการขUอมูล
ประชาสมัพันธ7แก]
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) 
ไปสู]การปฏิบัติ  
 3. ครรูUอยละ 100 
ประเมิน หลักสูตร
โรงเรียนตามหลักสูตร 
แกนกลาง พ.ศ.2551 
(ฉบับ ปรับปรงุ 2562) 

       3.1 ประสานกับงานการเรียนการสอนจัดทำแผนการ
เรียนรูUตาม หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551(ฉบบั ปรบัปรุง 
2562)  
       3.2 ประสานงาน งานนิเทศ การเรียนการสอนของ
แต]ละกลุ]มสาระ มาสรปุสะทUอนขUอมลูในการทำแผนการ
จัดการเรียนรูUตามหลักสูตร ไปสู]การปฏิบัติ  
  3.3 ประสานงานกับการ จัดการเรียนการสอนในการ
กำกับ ติดตาม การทำ หลักสูตรไปใชUในการจัดการเรียนการ
สอนแต]ละสปัดาห7ผ]าน การประชุมกลุ]มสาระ 8 กลุ]มสาระ 
  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 รวบรวมและวิเคราะห7 แบบประเมินการใชU
หลักสูตร 
 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

  1. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานตามแผน 

   2. ปรบัปรุงแกUไขการดำเนินงาน ตามแผนงานที่ยังไม]
สมบรูณ7  
   3. ทบทวน แกUไข ปรับปรุง เครื่องมือ  
    4. วิเคราะห7 สังเคราะห7 หลักสูตรทัง้ 8 กลุ]มสาระ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64 – เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

เคร่ืองมือการติดตาม : 
 1. แบบประเมินการใชU 
หลักสูตร สำหรับนักเรียน  
 2.แบบประเมินการใชU
หลักสูตร สำหรับคร ู 

3. แบบประเมินการใชU 
หลักสูตรสำหรบั
ผูUปกครอง 

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

   1. สรุปผล รายงานผลการใชU หลักสูตรต]อหัวหนUา
วิชาการแทนผูUรบั ใบอนุญาต  
 2. นำผลการใชUหลกัสูตรไป ปรบัปรุงและนำไปใชUในป8
การศึกษาต]อไป 

 
 

พ.ค.64 – เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานพัฒนาหลกัสูตร   ฝ{าย วิชาการ  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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 หนUาปกเล]ม
หลักสูตรโรงเรียน 
หลักสูตร 8 กลุ]ม
สาระ 

80 แกรม “Duble 
A” 

200  1 รีม 200  

 

3 กระดาษ A 4 จัดทำ
หลักสูตรโรงเรียน 
หลักสูตร 8 กลุ]ม
สาระ 

80 แกรม “Duble 
A” 

120  5 รีม 600  

 

4 หมึกเครื่องปริ้น 
สำหรับปริ้นหลกัสูตร 

หมึกเครื่องปริ้น 
Epson ของแทU  

700  1 ชุด 700  
 

5 เขUาเล]มหลักสูตร
โรงเรียน 
หลักสูตร 8 กลุ]ม 

เขUาเล]มอัดสันกาว 100  10 เล]ม 1,000  
 

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สองพันเจ็ดรUอยสีส่ิบบาทถUวน )                                                          2,740  
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สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 2,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
 

                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 

  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นางธนทร   กลมวงศ7ธนาเดช)                                  (นางอนัญญาพร  จีนเปñนวงศ7)      
                    งานพัฒนาหลักสูตร                                           หัวหนUาฝ{ายวิชาการ 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  3   หน"วยงาน          งานการเรียนรูU         ฝSาย         วิชาการ            
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   1-3    ยุทธศาสตรLข`อท่ี   1-2   เปjาหมายข`อท่ี  1-8    
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี   2.2              
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ"งชี้      8.4                           
สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี     ตัวบ"งชี้ท่ี                               
      

วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

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  
  
เปjาหมายเชิงปริมาณ 

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 จัดการเรียนการสอน
ของครู         
  1.7 เตรียมจัดทำขUอสอบและ คลังขUอสอบ         
  1.8 เตรียมจัดกิจกรรมส]งเสรมิศักยภาพ 
ผูUเรียน    
   1.8.1 การแข]งขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุ]ม 
   1.8.2 การแข]งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 
   1.8.3 การแข]งขันศิลปหัตถกรรมเอกชน 
             1.8.4 ทดสอบวัดความรูUโรงเรียนต]างๆ 
 
ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ ภาระงานร"วม/

โครงการ) (D : DO)     

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64 – เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

  1. ครผููUสอนทั้ง 8 กลุ]ม
สาระ  
 2. ครฝู{ายวิชาการ 8 
คน 
 
 
 เปjาหมายเชิงคณุภาพ     
 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 กำหนดเปwาหมาย
คุณภาพผูUเรยีน ทั้งดUาน
ความรูU ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ
และ คุณลักษณะอันพึง

 1. จัดระบบงานการเรียนการ สอน         
       1.1 ประสานหัวหนUาฝ{าย วิชาการเพื่อประชุมและ
วางแผนกับ หัวหนUากลุ]มสาระการเรียนรูU         
       1.2 ประชุมหัวหนUากลุ]มสาระ การเรียนรูUเพื่อจัดครู
เขUาสอนตาม รายวิชา        
       1.3 แต]งต้ังครูผูUสอนตาม รายวิชา         
       1.4 ประชุมติดตามงานกบั หัวหนUากลุ]มสาระการ
เรียนรูUทุกสัปดาห7     
 2. จัดครูเขUาสอนตามราย ระดับช้ัน           
       2.1 ประชุมหัวหนUากลุ]มสาระ การเรียนรูUและ
ครูผูUสอน 
        2.2 จัดครเูขUาสอนตาม ระดับช้ันแต]ละช้ันใหUครบ         
        2.3 นำเสนอต]อผูUแทนผูUรับ ใบอนุญาต ผูUอำนวยการ
และผูUจัดการ อนุมัติ         
         2.4 ประกาศและช้ีแจงใหU ครผููUสอนตาม รายวิชาไดU
รับทราบ 
 3. จัดตารางสอน         
       3.1 วิเคราะห7โครงสรUาง 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 ประสานกับหัวหนUากลุ]ม สาระการ   เรียนรูU
ในการกำกบัติดตาม การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูUใหU 
สอดคลUองกบัหลักสูตรใหUครบถUวน          
         3.5.2 ประสานงานกับหัวหนUา กลุ]มสาระการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64 – เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ประสงค7    
 9. มีขUอสอบและไฟล7
ขUอสอบ เพื่อจัดทำคลัง
ขUอสอบ  
  
เคร่ืองมือการติดตาม/ 

ประเมินผล     

 1. ตารางสอน     
 2. รายงานแบบ
ประเมินการส]ง แผน     
 3. รายงานการจัด
ตารางสอน แทน    
  4. รายงานการส]ง
ขUอสอบ 8 กลุ]มสาระ 

 

เรียนรูUในการประเมิน คุณภาพแผนการเรียนรูUครผููUสอนทุก
คน  
อย]างนUอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง           
         3.5.3 ประสานงานกับหัวหนUา กลุ]มสาระการ
เรียนรูUในการกำกับ ติดตามรายงานการแกUไขพัฒนาครู 
อย]างต]อเน่ือง    
 5. จัดครูผูUสอนเขUาสอนแทน         
   5.1 ประสานงานกับงาน ระดับช้ัน ฝ{ายกิจการ
นักเรียน เพื่อสำรวจการลาครูในแต]ละวัน         
  5.2 จัดครสูอนแทนตามกลุ]ม สาระการเรียนรูU/ตาม
ระดับช้ันในแต]ละวัน     
 6. กำกบั ติดตาม การจัดการ เรียนการสอนของคร ู
         
      6.1 ประสานกับงานระดับช้ัน ฝ{ายกิจการนักเรียน 
เพื่อติดตามการเขUาสอนของครู เช]น การเขUา-ออก ใน ช่ัวโมง
สอนตรงเวลา           
        6.2 ประสานกบังานนิเทศการเรียนการสอนในการใชU
แผนการจัดการ เรียนรูUของครผููUสอน        
        6.3 ประสานงานกับครูประจำช้ันในการตรวจเช็ค
สมุดนักเรียน         
        6.4 ประสานกบังานระดับช้ัน ฝ{ายกจิการนักเรียนใน
การเตรียมผูUเรียนใหUมีความพรUอมที่จะรบัการ ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับชาติ (NT, O-NET)         
         6.5 ประสานงานกบังานพฒันาสือ่และนวัตกรรม
เพื่อติดตามงานวิจัย ในช้ันเรียนการสอนของครผููUสอน  
 7. การจัดทำขUอสอบและคลังขUอสอบ        
  7.1 ประสานงานกับฝ{ายวัดผล เพื่อ ประชุมหัวหนUา
กลุ]มสาระการเรียนรูUและครูกลุ]มสาระตามรายวิชาที่ สอน
เพื่อจัดทำขUอสอบประเมินผล นักเรียนตามตัวช้ีวัด 
และกำหนดตัวช้ีวัด ที่ใชUสอบระหว]างภาคหรือปลายภาค           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64 – เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

  7.2 ครูประจำรายวิชาสรUาง ขUอสอบตามตัวช้ีวัดที่
กำหนด         
  7.3 วิเคราะห7ความยากง]าย ของขUอสอบ         
      7.4 นำขUอสอบมาใหUนักเรียนทำแบบทดสอบเพื่อ
ประเมินผลการ เรียนรูUของนักเรียน         
      7.5 ประสานงานกับงานวัดผลและประเมินและ
ทะเบียน เพื่อเก็บ ขUอสอบในคลงัขUอสอบขUอโรงเรียน     
 8.จัดทำกจิกรรมส]งเสริมศักยภาพผูUเรียน         
  8.1 ประชุมคณะกรรมการวาง แผนการดำเนินงาน
ประชุมแต]งต้ัง คณะกรรมการรบัผิดชอบโครงการ         
         8.2 จัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกทักษะผูUเรียน
ทุกกลุ]มสาระ ฯ/ทุกสายช้ัน         
  8.3 จัดกจิกรรมเพื่อแข]งขันทักษะนักเรียนทุกกลุ]ม
สาระฯ/ทุกสายช้ัน         
        8.4 จัดฝ†กซUอมนักเรียน 
  8.5 เก็บรวบรวมขUอมลู วิเคราะห7ประเมินผลการ
ดำเนินกิจกรรมตามกจิกรรมต]างๆ     
 9. จัดทำโครงการรักการอ]าน       
  9.1 แต]งต้ังคณะกรรมการรักการอ]าน                
        9.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน
ประชุมแต]งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบกจิกรรม         
  9.3 ดำเนินการรักการอ]าน 
 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK)      

      1. ตรวจสอบ ติดตามการ ดำเนินงานตามแผน     
      2. ปรับปรงุแกUไข การดำเนินงาน  
         ตามแผนงาน  
  
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT)      

      1. สรปุการจัดระบบการเรียนการ สอน        

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64 – เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

      2. สรปุการจัดครเูขUาสอนตาม รายวิชา       
      3. สรปุการจัดตารางสอน     
      4. สรปุรายงาน ติดตามการเขียน   
           4.1 แผนการจัดการเรียนรูUและการส]ง   
           4.2 แผนการจัดการเรียนรูU     
      5. สรปุรายงานการจัดครสูอนแทน 
      6. สรุปการกำกบัติดตามการ จัดการ   
           6.1 เรียนการสอนของครู     
     7. สรุปการจัดทำขUอสอบและคลงั    
           7.1 ขUอสอบ     
     8. สรุปการจัดทำกจิกรรมส]งเสริมศักยภาพผูUเรียน     
     9. สรุปกิจกรรมรกัการอ]าน 
    

 

 
 
 

พ.ค.64 – เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานการเรียนการรูU   ฝ{าย วิชาการ  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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 กิจกรรมส]งเสริม
ศักยภาพผูUเรียน 

    85,700  
 

6 กิจกรรมรักการอ]าน        500   
รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงแสนหUาหมื่นเกUาพันสองรUอยบาทถUวน)                                                          159,200  

 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 159,200 บาท    งบจัดหา          บาท 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นางลักขณา  ไกรศร)                                       (นางอนัญญาพร  จีนเปñนวงศ7)      
          งานนิเทศการเรียนรูU                                            หัวหนUาฝ{ายวิชาการ 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

47 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานการเรียนการรูU (จัดทำขUอสอบ)   ฝ{าย วิชาการ  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 ค]ากระดาษ กระดาษ A 4 70 

แกรม  
100  150 15,000  

 

2 ค]าหมึก หมึก 3 ตลับ   7,000  3 21,000   
3 ซื้อขUอสอบ

สังฆมณฑณ 
ขUอสอบ ป.1-6  
5 กลุ]มสาระ 

6,800  5 34,000  
 

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (เจ็ดหมื่นบาทถUวน)                                                          70,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 70,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นางลักขณา  ไกรศร)                                       (นางอนัญญาพร  จีนเปñนวงศ7)      
             งานจัดการเรียนรูU                                                หัวหนUาฝ{ายวิชาการ 
 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานการเรียนการรูU (กิจกรรมส]งเสริมศักยภาพผูUเรยีน)   ฝ{าย วิชาการ  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 ค]าเช]ารถตูU แข]งขันสังฆมณฑณ 2,500  10 25,000   
2 ค]าเช]ารถตูU แข]งขันเอกชน 2.200  6 13,200   
3 ค]าน้ำมัน ศิลปหัตถกรรมระดับ

เขต 
   1,500  

 

4 ค]าน้ำมัน ศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ 

   6,000  
 

5 ค]าน้ำมัน แข]งขันเอกชน
ระดับชาติ 

   4,000  
 

6 ค]าฝ†กซUอมแข]งขัน แข]งขันทักษะ
สังฆมณฑณ 

   8,000  
 

7 ค]าฝ†กซUอมแข]งขัน ทักษะเอกชน    8,000   
8 ค]าฝ†กซUอม ศิลปหัตถกรรม    10,000   
9 ค]าเบี้ยเลี้ยงครูและ

ค]าอาหาร 
    5,000  

 

10 ค]าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน
และค]าอาหาร 

    5,000  
 

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (แปดหมื่นหUาพันเจ็ดรUอยบาทถUวน)                                                          85,700  
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สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 85,700 บาท    งบจัดหา          บาท 
 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นางลักขณา  ไกรศร)                                       (นางอนัญญาพร  จีนเปñนวงศ7)      
            งานจัดการเรียนรูU                                                หัวหนUาฝ{ายวิชาการ 
 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานการเรียนการรูU (กิจกรรมรักการอ]าน)   ฝ{าย วิชาการ  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 จัดทำสมุดคำศัพท7 กระดาษ A 4 70 

แกรม  
100  2 200  

 

2 ปกคำศัพท7 กระดาษปกส ี 80  1 80   
3 ค]าหมึก  120  1 120   
4 ลูกแม็ก ลูกแม็ก No.10 100  1 100   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หUารUอยบาทถUวน)                                                          500  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 500 บาท     งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นางลักขณา  ไกรศร)                                       (นางอนัญญาพร  จีนเปñนวงศ7)      
            งานจัดการเรียนรูU                                                หัวหนUาฝ{ายวิชาการ 
 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  4  หน"วยงาน   งานนิเทศการเรียนการสอน            ฝSาย     วิชาการ                       
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2,4 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    1,3,6 เปjาหมายข`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    ตัวบ"งชี้ท่ี                     2                      
 

วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL  
   1. เพื่อวางแผนการ
นิเทศ กากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและนาผลไป
สะทUอนใหUครูแต]ละกลุ]ม
สาระนาไปปรบัปรุงการ
เรียนการสอนอย]าง
สม่ำเสมอ  
   2. เพื่อจัดทำเครื่องมือ
นิเทศ 
   3. เพื่อดำเนินการนิเทศ 
   4. เพื่อสรุปรายงานผล
การนิเทศในการเรียนการ
สอนครูทกุกลุ]มสาระ
ครอบคลมุสะทUอน
คุณภาพครูมุ]งสู]สากล  
   5. เพื่อจัดทำสรปุผล
รายงานการดำเนินการ
นิเทศในแต]ละภาคเรียน 

ขั้นวางแผน(P : PLAN) 

   1. ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศการเรียนการสอนเพื่อ 

       1.1 เตรียมแต]งต้ังกรรมการนิเทศภายใน 
       1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน  
       1.3 เตรียมจัดทำตารางปฏิบัติงานนิเทศ  
       1.4 เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวขUองกบัการนิเทศ 
ไดUแก] แบบฟอร7มการนิเทศ ปฏิทิน การนิเทศ ฯลฯ  
 
ขั้นดำเนินการ(D : DO) 
  1. จัดทำคำสั่งการนิเทศและนำเสนอใหUผูUอำนวยการลง
นามอนุมัติการแต]งต้ัง 
     1.1 ประชุมคณะกรรมการการนิเทศภายในเพื่อช้ีแจง
รายละเอียดแผนงานนิเทศป8การศึกษา 2563 
    1.2 จัดทำเอกสารเครื่องมือการนิเทศและที่เกี่ยวขUอง 
    1.3 จัดทำตารางและปฏิทินการนิเทศป8การศึกษา 
2563 

    1.4 จัดอบรมครูทีเ่ปñนคณะกรรมการการนิเทศ 
   1.5 ประสานงานกับงานการเรียนการสอนเพื่อแจUง
ปฏิทินการนิเทศครผููUสอนทั้ง 8 กลุ]มสาระการเรียนรูU  

 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64 – เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

  
เปjาหมายเชิงปริมาณ :  
 1. ครูผูUสอน 8 กลุ]ม
สาระ  
 
 
เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  
   1. มีการวางแผนการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบและนาผลไป
สะทUอนใหUครูแต]ละกลุ]ม
สาระนำไปปรบัปรุงการ
เรียนการสอนอย]าง
สม่ำเสมอ  
  2. มีการจัดทำเครื่องมอื
นิเทศ  
  3. มีการดำเนินการ
นิเทศ  
  4. มีการสรปุรายงานผล
การนิเทศในการเรียน 
การสอนครูทกุกลุ]มสาระ
ครอบคลมุสะทUอน
คุณภาพครูมุ]งสู]สากล  
  5. มีการจัดทำสรุปผล
รายงานการดาเนินการ
นิเทศในแต]ละภาคเรียน  
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  
  1. ครูรUอยละ 100 มีการ
กำหนดเปwาหมายคุณภาพ

   1.6 ดำเนินการนิเทศตามปฏิทินการนิเทศ ป8
การศึกษา 2563  
 2. ส]งเสรมิสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติงานในกลุ]มสาระ
ภาษาไทย 
    2.1 กิจกรรมวันสุนทรภู] 
    2.2 กิจกรรมคัดลายมือ 
 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C : CHECK) 

 1.  ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานตามแผน 

   2.  ปรับปรงุแกUไขการดำเนินงาน ตามแผนงานที่ยังไม]
สมบรูณ7  
   3.  ทบทวน แกUไข ปรับปรงุ เครือ่งมือ  
    4.  วิเคราะห7 สังเคราะห7 หลกัสูตรทั้ง 8 กลุ]มสาระข้ัน 
    5. รวบรวมขUอมูลการดำเนินงานตามกจิกรรมส]งต]อใหU
กลุ]มสาระภาษาไทย 
 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา(A : ACT) 

 1. สรุปผลการนิเทศรายบุคคลและภาพรวม 
  2. นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรบัปรุงและพฒันา
ในป8การศึกษาต]อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64 – เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ผูUเรียนทั้งดUานความรูU 
ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค7  
  2. ครรูUอยละ100 มกีาร
วิเคราะห7ผูUเรียนเปñน
รายบุคคลและใชUขUอมูลใน
การวางแผนการจัดการ
เรียนรูU เพื่อพฒันา
ศักยภาพของผูUเรียน 
  3. ครรูUอยละ 75 
ออกแบบและจัดการ
เรียนรูUที่ตอบสนองความ
แตกต]างระหว]างบุคคล
และพัฒนาทางดUาน
สติปhญญา  
  4. ครรูUอยละ 80 
สรUางสรรค7หUองเรียน/
แหล]งเรียนรูUคุณภาพ  
  5. ครรูUอยละ 75 มี
ผลงานที่นาไปใชU
ประโยชน7  
  6. ครรูUอยละ 75 ป8 การ
วัดและประเมินผลที่
มุ]งเนUนการพฒันา การ
เรียนรูUของผูUเรียนดUวย
วิธีการที่หลากหลาย  
  7. ครรูUอยละ 85 ไดUใหU
คาแนะนา คาปรึกษาและ
แกUไขปhญหาใหUแก]ผูUเรียน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64 – เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ทั้งดUานการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดUวยความ
เสมอภาค  
  8. ครรูUอยละ 80 มี
การศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูU
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใชUผลในการปรบัการ
สอน  
  9. ครรูUอยละ 80 ไดUรับ
การเพิม่พูนความรูU
ประสบการณ7  
 10. ครทูุกคนไดUรบัการ
นิเทศภายในกากับ 
ติดตามตรวจสอบและนำ
ผลไปปรบัปรุงการเรียน
การสอนอย]างสม่ำเสมอ
อย]างคุณภาพรUอยละ 80 
 
เคร่ืองมือการติดตาม : 
   1. แบบประเมินการ
นิเทศ 
 2. แบบประเมินการ
พรUอมสู]สากลครูผูUสอน  
 
เปjาหมายเชิงปริมาณ :  
 1. บุคลากรใน
โรงเรียนมารีพทิักษ7 
 2. บุคลากรนอก
โรงเรียนมารีพทิักษ7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64 – เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  
 1. มีการบริการขUอมูล
ประชาสมัพันธ7แก]
บุคลากรในและนอก
โรงเรียน 
 2. มีการประสานงาน
การจัดทำวารสาร/จลุสาร
โรงเรียนหรือตามนโยบาย
ของผูUอำนวยการโรงเรียน 
 3. มีการเผยแพร]
ขUอมูลข]าวสารของ
โรงเรียนผ]านช]องทางต]าง 
ๆ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  
 1. รUอยละ 85 ผูUมสี]วน
เกี่ยวขUองพึงพอใจในการ
บริการขUอมลู
ประชาสมัพันธ7 ทั้งภายใน
ในและนอกโรงเรียน 
 2. รUอยละ 90 มีการ
เผยแพร]ขUอมลูข]าวสาร
ของโรงเรียนผ]านช]องทาง
ต]าง ๆ อย]างมี
ประสิทธิภาพและเปñน
ปhจจุบัน 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบสอบถามความ
พึงพอใจการบริการขUอมลู
ประชาสมัพันธ7ผ]าน
ช]องทางต]าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64 – เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน  งานนิเทศการเรียนรูU   ฝ{าย วิชาการ 

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 ค]ากระดาษ กระดาษA4  100 - 3 300   
2 ค]าหมึก  150 - 1 150   
3 แฟwม  150 - 2 300   
4 ค]าลUางรปู  5 - 31 155   
5 กระดาษส ี  95 - 1 95   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงพันบาทถUวน )                                                          1,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 1,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นางธัญญธร  ราชกิจ)                                       (นางอนัญญาพร  จีนเปñนวงศ7)      
          งานนิเทศการเรียนรูU                                            หัวหนUาฝ{ายวิชาการ 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน กิจกรรมวันสุนทรภู]   ฝ{าย วิชาการ  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 ค]าตกแต]งเวทีการ
แสดง 

ปwาย 1,300  1 300  
 

2 ค]าแต]งหนUานักแสดง ชุด และอุปกรณ7
เครื่อง 

1,500   1,500  
 

3 ค]ามาลัยกร ค]ามาลัยกร 200  1 200   
4 ค]าอุปกรณ7ตกแต]ง

บอร7ดความรูU 
กระดาษสีและ
อุปกรณ7ตกแต]ง 

300   300  
 

5 ค]าของรางวัล ของรางวัล 1,500   1,500   
รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สีพ่ันแปดรUอยบาทถUวน )                                                          4,800  

 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 4,800 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นางธัญญธร  ราชกิจ)                                       (นางอนัญญาพร  จีนเปñนวงศ7)      
          งานนิเทศการเรียนรูU                                            หัวหนUาฝ{ายวิชาการ 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน   กิจกรรมการคัดลายมือ   ฝ{าย   วิชาการ  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กระดาษ กระดาษA4 70 แก
รม 

100 - 3 300  
 

2 ค]าหมึก หมืกดำ 150 - 2 300   
3 ค]าเกียรติบัตร กระดาษ Photo - -  1400   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สองพันบาทถUวน )                                                          2,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 2,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นางธัญญธร  ราชกิจ)                                       (นางอนัญญาพร  จีนเปñนวงศ7)      
  งานนิเทศการเรียนรูU                                            หัวหนUาฝ{ายวิชาการ 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  5   หน"วยงาน     งานวัดผลและประเมินผล   ฝSาย                วิชาการ               
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  3 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    3 เปjาหมายข`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  ตัวบ"งชี้ท่ี                                
 

วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL :  
 1. เพื่อจัดทำคู]มอื
วัดผลและประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 
 2. เพือ่จัดทำและ
รวบรวมแบบฟอร7มวัดผล
และประเมินผลและ
เผยแพร]แก]คร ู
 3. เพือ่ประสานงาน
กับงานจัดการเรียนรูUใน
การรวบรวมผลสัมฤทธ์ิ
ของผูUเรียนแต]ล]ะกลุ]ม
สาระการเรียนรูU 
 4. เพื่อสรุปรายงาน
ผลสัมฤทธ์ิระดับโรงเรียน 
 5. เพื่อรวบรวมสรุป
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

 1. ประชุมฝ{ายวิชาการและผูUทีเ่กี่ยวขUองเพื่อ 
     1.1 เตรียมจัดทำคู]มือวัดผลและประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน  
พื้นฐาน พ.ศ.2551 
     1.2 เตรียมจัดทำและรวบรวมแบบฟอร7ม วัดผลและ
ประเมินผลและเผยแพร]แก]คร ู
     1.3 เตรียมประสานงานกบังานจัดการ เรียนรูUในการ
รวบรวมผลสัมฤทธ์ิของผูUเรียนแต]ละกลุ]มสาระการเรียนรูU 
     1.4 เตรียมสรุปงานวัดผลสมัฤทธ์ิระดับ โรงเรียน 
     1.5 เตรียมรวบรวมสรปุผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติ 
     1.6 เตรียมประสานงานกบังานจัดการ เรียนรูUเพื่อ
รวบรวมขUอสอบและไฟล7ขUอสอบจัดทำเปñนคลงัขUอสอบ 
     1.7 เตรียมเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน 
 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 
 1. จัดทำคู]มือวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64 – เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ทางการเรียนระดับชาติ 
 6. เพื่อประสานงาน
กับงานจัดการเรียนรูU เพื่อ
รวบรวมขUอสอบ 

7. เพือ่เทียบโอนผล
การเรียนผูUเรียน 
 
เปjาหมายเชิงปริมาณ :  
 1. มีการจัดทำคู]มือ
วัดผลและประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 
 2. มีการจัดทำและ
รวบรวมแบบฟอร7มวัดผล
และประเมินผลและ
เผยแพร]แก]คร ู
 3. มีการประสานงาน
กับงานจัดการเรียนรูUใน
การรวบรวมผลสัมฤทธ์ิ
ของ 
ผูUเรียนแต]ล]ะกลุ]มสาระ
การเรียนรูU 
 4. มีการสรุปรายงาน
ผลสัมฤทธ์ิระดับโรงเรียน 
 5. มีการรวบรวมสรปุ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับชาติ 
 6. มีการประสานงาน
กับงานจัดการเรียนรูU เพื่อ

     1.1 ประชุมร]วมกับหัวหนUาฝ{ายวิชาการ งาน  
จัดการเรียนรูU เพือ่จัดทำคู]มือวัดและประเมินผล 
     1.2 ทำคู]มือวัดผลและประเมินผล 
    1.3 นำเสนอคู]มือวัดผลและประเมินผลต]อ
ผูUอำนวยการโรงเรียน 
    1.4 ประชุมช้ีแจงการใชUคู]มือวัดผลและประเมินผล
ร]วมกับงานจัดการเรียนรูUเพื่อ ประกาศใชUคู]มือวัดผลและ
ประเมินผล 
    1.5 ประกาศใชUคู]มือวัดผลและประเมินผล  
 2. จัดทำและรวบรวมแบบฟอร7มวัดผลและประเมินผล
และเผยแพร]แก]คร ู
     2.1 แต]งต้ังคณะกรรมการจัดทำแบบ ฟอร7มวัดผล
และประเมินผล 
     2.2 จัดทำแบบประเมินวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรูU ดังน้ี 
          2.2.1 จัดทำแบบประเมินผลการเรียนรูUตาม
มาตรฐานตัวช้ีวัดของแต]ละวิชาและระดับช้ัน 
          2.2.2 จัดทำแบบประเมินคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค7 
          2.2.3 จัดทำแบบประเมินการอ]าน คิด  
วิเคราะห7และเขียน 
          2.2.4 จัดทำแบบประเมินสมรรถนะผูUเรียน 
          2.2.5 จัดทำแบบประเมินกจิกรรมพัฒนาผูUเรียน 
     2.3 ประชุมช้ีแจงกับงานจัดการเรียนรูUใหUนำแบบ
ประเมินผลการเรียนรูUตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของแต]ละวิชา
และระดับช้ัน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค7 แบบ
ประเมินการอ]าน คิดวิเคราะห7และเขียนและแบบประเมิน
สมรรถนะผูUเรียนไปใชUในการประเมินผูUเรียน 
     2.4 ประชุมช้ีแจงกับงานส]งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ฝ{ายกิจการนักเรียน ใหUนำแบบประเมินคุณลกัษณะอันพึง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

รวบรวมขUอสอบ 
 7. มีการเทียบโอนผล
การเรียนผูUเรียน 
 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  
 1. มีการจัดทำคู]มือวัด
และประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 เปñนปhจจุบัน 
 2. มีการจัดทำและ
รวบรวมแบบฟอร7มวัดผล
และประเมินผลและ
เผยแพร]แก]ครเูปñนปhจจุบัน 
 3. มีการประสานงาน
กับงานจัดการเรียนรูUใน
การรวบรวมผลสัมฤทธ์ิ
ของผูUเรียนแต]ล]ะกลุ]ม
สาระการเรียนรูUเปñน
ปhจจุบัน 
 4. มีการสรุปรายงาน
ผลสัมฤทธ์ิระดับโรงเรียน
เปñนปhจจบุัน 
 5. มีการรวบรวมสรปุ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับชาติ
เปñนปhจจบุัน 
 6. มีการประสานงาน
กับงานจัดการเรียนรูU เพื่อ
รวบรวมขUอสอบเปñน

ประสงค7ไปใชUในการ ประเมินผูUเรียน 
     2.5 ประชุมช้ีแจงกับงานกิจกรรมพฒันา  ผูUเรียนฝ{าย
กิจการนักเรียน ใหUนำแบบประเมินกิจกรรมพฒันาผูUเรียน 
ไปใชUในการประเมินผูUเรียน 
     2.6 ประสานงานกับงานนิเทศการเรียนรูUงานจัดการ
เรียนรูU เพื่อติดตามการใชUแบบ ประเมิน ผลการเรียนรูUตาม
มาตรฐานตัวช้ีวัดของแต]ละวิชาและระดับช้ัน แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค7 แบบประเมินการอ]าน คิด
วิเคราะห7และเขียนและแบบประเมินสมรรถนะผูUเรียน 
     2.7 ประสานงานกับงานกจิกรรมพฒันาผูUเรียน   ฝ{าย
กิจการนักเรียน เพื่อติดตามการใชUแบบประเมินกิจกรรม
พัฒนาผูUเรียน 
     2.8 ประสานงานกับงานส]งเสรมิคุณธรรม  จริยธรรม 
ฝ{ายกิจการนักเรียน เพื่อติดตามการใชUแบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค7 
 3. ประสานงานกบังานจัดการเรียนรูUในการรวบรวม
ผลสัมฤทธ์ิของผูUเรียนแต]ละกลุ]มสาระการเรียนรูU 
    3.1 ประสานงานกับงานจัดการเรียนรูU ใหUส]งผลการ
ประเมินผลการเรียนรูUตามมาตรฐานตัวช้ีวัด ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค7 ผลการประเมินการอ]าน คิด
วิเคราะห7และเขียน ผลการประเมินสมรรถนะผูUเรียน ทีง่าน
วัดผลและประเมินผล 
    3.2 ประสานงานกับงานส]งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 
ฝ{ายกิจการนักเรียน ใหUส]งผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค7 
    3.3 ประสานงานกับงานกจิกรรมพฒันาผูUเรียน ฝ{าย
กิจการนักเรียน ใหUส]งผลการประเมินกจิกรรมพัฒนาผูUเรียน 
    3.4 งานวัดผลและประเมินผลทำการประเมินผลการ
เรียนรูU 8 กลุ]มสาระการเรียนรูU ประมวลผลคุณลกัษณะอัน
พึงประสงค7 ประมวลผลการอ]าน คิดวิเคราะห7และเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ปhจจุบัน 
 7. มีการเทียบโอนผล
การเรียนผูUเรียนเปñน
ปhจจุบัน  
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  
 1. มีการจัดทำคู]มือวัด
และประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 เปñนปhจจุบัน
และถูกตUองครบถUวน 
 2. มีการจัดทำและ
รวบรวมแบบฟอร7มวัดผล
และประเมินผลและ
เผยแพร]แก]ครเูปñนปhจจุบัน
และถูกตUองครบถUวน 
 3. มีการประสานงาน
กับงานจัดการเรียนรูUใน
การรวบรวมผลสัมฤทธ์ิ
ของผูUเรียนแต]ล]ะกลุ]ม
สาระการเรียนรูUเปñน
ปhจจุบันและถูกตUอง
ครบถUวน 
 4. มีการสรุปรายงาน
ผลสัมฤทธ์ิระดับโรงเรียน
เปñนปhจจบุันและถูกตUอง
ครบถUวน 
 5. มีการรวบรวมสรปุ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ประมวลผลสมรรถนะและประมวลผลกจิกรรมพฒันาผูUเรียน
เปñนรายบุคคล 
   3.5 ประสานงานกับงานจัดการเรียนรูU เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตUองของผลการประเมินผูUเรียนเปñนรายบุคคล 
    3.6 นำผลการประเมินผูUเรียนเปñนรายบุคคล เสนอ
ผูUอำนวยการโรงเรียนอนุมัติ 
 4. สรุปรายงานผลสัมฤทธ์ิดับโรงเรียน 
    4.1 ประมวลผลและรวบรวมผลสมัฤทธ์ิทุกระดับช้ัน 
ทุกกลุ]มสาระการเรียนรูU 
    4.2 จัดทำเปñนเล]มรายงานผลสมัฤทธ์ิระดับโรงเรียน 
    4.3 จัดส]งขUอมลูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการ
ประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค7 ผลการประเมินการอ]าน 
คิดวิเคราะห7และเขียน ผลการประเมินสมรรถนะและผลการ
ประเมินกจิกรรมพัฒนาผูUเรียน ใหUงานทะเบียนและสถิติ 
ฝ{ายธุรการการเงิน 
 5. รวบรวมสรปุเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติ 
    5.1 รวบรวมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ 
    5.2 วิเคราะห7และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับชาติในป8ทีผ่]านมาและปhจจบุัน เพื่อนำผลมา
พัฒนา ปรบัปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในป8ต]อไป 
    5.3 จัดส]งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ ใหUต]อ
งานทะเบียนและสถิติฝ{ายธุรการ การเงิน 
    5.4 จัดส]งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ ใหUต]อ
งานจัดการเรียนรูU ฝ{ายวิชาการ 
    5.5 จัดส]งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ ใหUต]อ
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ{ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
    5.6 จัดส]งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ ใหUต]อ
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ทางการเรียนระดับชาติ
เปñนปhจจบุันและถูกตUอง
ครบถUวน 
 6. มีการประสานงาน
กับงานจัดการเรียนรูU เพื่อ
รวบรวมขUอสอบเปñน
ปhจจุบันและถูกตUอง
ครบถUวน 
 7. มีการเทยีบโอนผล
การเรียนผูUเรียนเปñน
ปhจจุบันและถูกตUอง
ครบถUวน 
 
เคร่ืองมือการติดตาม : 
 1. แบบประเมินผล
การเรียนรูUตามมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดของแต]ละวิชาและ
ระดับช้ัน 
 2. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค7 
 3. แบบประเมินการ
อ]าน คิดวิเคราะห7และ
เขียน 
 4. แบบประเมิน
สมรรถนะผูUเรียน 
 5. แบบประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูUเรียน 
 6. แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิระดับโรงเรียน 

งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ{ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
 6. รวบรวมขUอสอบเพื่อจัดทำคลงัขUอสอบ 
    6.1 ประสานงานกับงานจัดการเรียนรูU ใหUจัดส]ง
ขUอสอบแต]ละวิชา แต]ละระดับช้ัน พรUอมเฉลยทีง่านวัดผล
และประเมินผล ฝ{ายวิชาการ 2 ครั้งต]อ 1 ภาคเรียน 
รวบรวมขUอสอบเปñนไฟล7เก็บในคลัง 
 7. การเทียบโอนผลการเรียน 
    7.1 ประสานงานกับงานทะเบียนและสถิติ ฝ{าย
ธุรการ การเงิน ใหUจัดส]งระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) 
ของนักเรียนใหม] เพื่อเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
ใหม]ในระบบ Mass School 
    7.2 แจUงผลการเทียบโอนใหUกับงานจัดการเรียนรูU 
งานทะเบียนและสถิติ ฝ{ายธุรการ การเงิน หัวหนUาฝ{าย
วิชาการและผูUอำนวยการโรงเรียนรับทราบ 
  
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

 1. ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงาน 
 2. ปรับปรงุแกUไข การดำเนินการที่ยังไม]สมบูรณ7 
 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

 1. จัดทำรายงานการดำเนินงานของหน]วยงาน 
 2. นำผลการประเมินมาปรับปรงุและพัฒนาในป8
การศึกษาต]อไป 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

    6.1 แบบทดสอบ
กลางภาค 
    6.2 แบบทดสอบ
ปลายภาค 
    6.3 แบบทดสอบ
ของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 7. แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติ 
    7.1 แบบทดสอบ 
สทศ. 
    7.2 แบบทดสอบ 
nt 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานวัดและประเมินผล ฝ{าย วิชาการ  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงหมื่นบาทถUวน)                                                          10,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 10,000 บาท    งบจัดหา         บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                      (นางวรัญญา  อ]อนฉลวย)                                        (นางอนัญญาพร  จีนเปñนวงศ7)                                
                      งานวัดผลประเมินผล                 หัวหนUาฝ{ายวิชาการ 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานวัดผลและประเมินผล(จัดทำเอกสารการดำเนินงานวัดและประเมินผล) ฝ{าย  วิชาการ  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 ค]ากระดาษ กระดาษ A 4 70 
แกรม  

100 - 25 2,500   

2 ค]าหมึก หมึกปริ๊นเตอร7 500 - 5 2,500   
3 ค]าอุปกรณ7สำนักงาน อุปกรณ7ต]างๆ -   2,000   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (เจ็ดพันบาทถUวน )                                                          7,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 7,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                      (นางวรัญญา  อ]อนฉลวย)                                        (นางอนัญญาพร  จีนเปñนวงศ7)                                
                         งานวัดผลประเมินผล                 หัวหนUาฝ{ายวิชาการ 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานวัดผลและประเมินผล (จัดซื้อเอกสารการวัดผล ปพ.1 ,ปพ.3 ,ปพ.5)  ฝ{ายวิชาการ  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สามพันบาทถUวน )                                                          3,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 3,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                      (นางวรัญญา  อ]อนฉลวย)                                        (นางอนัญญาพร  จีนเปñนวงศ7)                                
                         งานวัดผลประเมินผล                 หัวหนUาฝ{ายวิชาการ 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  6   หน"วยงาน  งานวิจัยในช้ันเรียน      ฝSาย  วิชาการ                                
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  1 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    1 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL :  
1. เพือ่ประสานงาน

กับงานจัดการเรียนรูUใน
การส]งเสรมิครูทำวิจัยใน
ช้ันเรียน 
 

เปjาหมายเชิงปริมาณ : 

1. มีการประสานงาน
กับงานจัดการเรียนรูUใน
การส]งเสรมิครูทำวิจัยใน
ช้ันเรียน 
 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 
 1. มีการประสานงาน
กับงานจัดการเรียนรูUใน
การส]งเสรมิครูทำวิจัยใน
ช้ันเรียนเปñนปhจจบุัน 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการงานวิจัยในช้ันเรียน 
 1.1 เพื่อประสานงานการเรียนการสอน ฝ{ายวิชาการ

ในการส]งเสรมิครูทาวิจัยในช้ันเรียน 
 1.2 เตรียมประชุม/ อบรมโครงการวิจัยในช้ันเรียน 

  1.3 เตรียมรวบรวมดำเนินการวิจัยในช้ันเรียนตาม
รูปแบบต]างๆที่กำหนด 
 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

 1. แต]งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการ 
 3. จัดอบรมบุคลากรในโรงเรียน โครงการวิจัยในช้ันเรียน 
  3.1 ประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยในช้ันเรียน 
 3.2 แต]งต้ังคณะกรรมการโครงการวิจัยในช้ันเรียน 
  3.3 ประชุมช้ีแจงครูเกี่ยวกบัโครงการวิจัยในช้ันเรียน 
 3.4 รวบรวมผลการดำเนินโครงการวิจัยในช้ันเรียน 
  3.5 กำกับติดตามผลการดำเนินโครงการ 
  3.6 สรุปรายงานผลโครงการวิจัยในช้ันเรียน 
 4. ดำเนินการวิจัยตามหัวขUอที่กำหนดของป8การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

 1. มีการประสานงาน
กับงานจัดการเรียนรูUใน
การส]งเสรมิครูทำวิจัยใน
ช้ันเรียนเปñนปhจจบุัน และ
ถูกตUองครบถUวน 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบบันทกึการส]ง
วิจัยในช้ันเรียนป8
การศึกษาล]ะ 1 ครั้ง 

2. แบบประเมินผล
การทำวิจัย 
    3. แบบติดตามการทำ
วิจัยในช้ันเรียน 

 

2564 
 5. จัดทำเอกสารรวบรวมขUอมลูดำเนินการวิจัยในช้ัน
เรียนตามรูปแบบต]างๆที่กำหนด 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

 1. กำกบั ติดตาม การทำวิจัยในช้ันเรียนของครผููUสอนแต]
ละระดับช้ันโดยประสานงานกบังานระดับช้ันฝ{ายกิจการ
นักเรียน 
 2. กำกับ ติดตาม การวิจัยไปใชUในการพฒันาผูUเรียน/งาน
ที่ปฏิบัติ 

 3. วิเคราะห7 สังเคราะห7ผลงานจัดทำวิจัย 
 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

 1. สรุปผลการจัดทำวิจัยในช้ันเรียนเปñนรายบุคคล
 2. รายงานผลต]อหัวหนUาฝ{ายผูUแทนผูUรบัใบอนุญาต ผูUอา
นวยการและผูUจัดการ 

 3. นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรบัปรุงและ
พัฒนาในการศึกษาต]อไป 

 
 
 
 
 
พ.ค.64-เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานวิจัยในช้ันเรียน ฝ{าย วิชาการ  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 ค]ากระดาษ  A4 ควอลิต้ีA4 70 แกรม 120  2 รีม 240   
2 หมึกเติมEPSON หมึกเติมEPSON 250/ชุด  4 ชุด 1,000   
3 ค]าเขUาเล]ม เข`าเล"มรายงาน/

สรุปงาน 

30  1 ชุด 50  
 

4 คลิปลวด คลิปลวด 11/4 น้ิว 30/
กล]อง 

 2 
กล]อง 

60  
 

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หน่ึงหมื่นเกUาพันเกUารUอยสามสบิบาทถUวน )                                                          1,350  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 1,350 บาท    งบจัดหา         บาท 
                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (นางสาวขนิษฐา  เหลือสบืชาติ)                                (นางอนัญญาพร  จีนเปñนวงศ7)      
              งานงาวิจัยในช้ันเรียน                                             หัวหนUาฝ{ายวิชาการ 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ ฝ{าย วิชาการ  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 ค]ากระดาษ  A4 ควอลิต้ีA4 70 แกรม 120  5 รีม 600   
2 แผ]นยางกระโดดไกล แผ]นยางกระโดดไกล 1,800  1 1,800   
3 เครื่องวัดความอ]อน

ตัว 
เครื่องวัดความอ]อน
ตัวดUานหนUา แบบ
กล]องไมU 

3,200  1 3,200  
 

4 หมึกเติมEPSON หมึกเติมEPSON 250/ชุด  4 ชุด 1,000   
5 ค]าเขUาเล]ม เขUาเล]มรายงาน อัด

กาว/สรุปงาน 
100  1 ชุด 100  

 

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หกพันเจ็ดรUอยบาทถUวน )                                                          6,700  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 6,700  บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................          ลงช่ือ ................................................... 
                     (นางสาวกัลยา สมกระโทก)                                      (นางสาวกัลยา สมกระโทก) 
   ผูUรับผิดชอบกจิกรรมการทดสอบสมรรถภาพ     หัวหนUากลุ]มสาระการเรียนรูUสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน กิจกรรมวัดน้ำหนักส]วนสูง ฝ{าย วิชาการ  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 ค]ากระดาษ  A4 ควอลิต้ีA4 70 แกรม 120  5 รีม 600   
2 หมึกเติมEPSON หมึกเติมEPSON 250/ชุด  4 ชุด 1,000   
3 ค]าเขUาเล]ม เขUาเล]มรายงาน อัด

กาว/สรุปงาน 
100  1 ชุด 100  

 

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หน่ึงพันเจ็ดรUอยบาทถUวน )                                                          1,700  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 1,700 บาท    งบจัดหา     -     บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................          ลงช่ือ ................................................... 
                     (นางสาวกัลยา สมกระโทก)                                      (นางสาวกัลยา สมกระโทก) 
   ผูUรับผิดชอบกจิกรรมการทดสอบสมรรถภาพ      หัวหนUากลุ]มสาระการเรียนรูUสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  7   หน"วยงาน  งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม      ฝSาย  วิชาการ                          
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  2 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    2 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL :  
 1. เพื่อประสานงาน
การเรียน การสอนฝ{าย
วิชาการในการ ส]งเสริมครู
ผลิตสื่อ/นวัตกรรมการ 
เรียนการสอน     
 2. เพื่อรวบรวมบญัชี
สื่อ/ นวัตกรรมของแต]ละ
กลุ]มสาระ ตามที่กำหนด
ในการผลิต  
 
เปjาหมายเชิงปริมาณ :  

ครูผูUสอนทัง้ 8 กลุ]ม
สาระ  

 
เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  
 1. มีการประสานงาน
การเรียน การสอนฝ{าย
วิชาการในการ ส]งเสริมครู

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

 1. ประชุมคณะกรรมการงาน พัฒนาสือ่และนวัตกรรม
เพื่อ         
  1.1. เตรียมแต]งต้ัง คณะกรรมการงานพฒันาสื่อ/ 
นวัตกรรมการเรียนการสอน         
  1.2. เตรียมสำรวจความตUองการ ผลิตสื่อและ
นวัตกรรม         
  1.3. จัดทำปฏิทินติดตามงาน        
  1.4. เตรียมจัดทำเอกสารที่ เกี่ยวขUองไดUแก] แบบ
สำรวจความ ตUองการผลิตสื่อและนวัตกรรมแต]ละ ช]วงช้ัน 
แบบบันทึกการส]งสื่อและ นวัตกรรม การยืมคืน ปฏิทินการ
ส]งสื่อ นวัตกรรม  
 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 
 1. จัดทำคำสั่งแต]งต้ัง คณะกรรมการการพัฒนาสื่อ/ 
นวัตกรรมนำเสนอใหUผูUอำนวยการลงนามอนุมัติการแต]งต้ัง     
 2. จัดประชุมคณะกรรมการผลิต สื่อ/นวัตกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อ ช้ีแจงรายละเอียดแผนงานพฒันาสื่อ/ 
นวัตกรรมป8การศึกษา 2564     

 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ผลิตสื่อ/นวัตกรรมการ 
เรียนการสอน     
 2. มีบัญชี/นวัตกรรม
ของแต]ละ กลุ]มสาระ     

3. มีสรปุรายงานการ
ส]งสื่อ/ นวัตกรรมการ
เรียนการสอน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  
 1. ครูรUอยละ 80 มี
การผลิตสือ่/ นวัตกรรม
การเรียนการสอน     
 2. ครูทุกคนมีการส]ง
สื่อ/ นวัตกรรมและนำไป
จัดกิจกรรม การเรียนการ
สอนอย]างสม่ำเสมอ อย]าง
มีคุณภาพรUอยละ 80      

3. ครูรUอยละ 80 มี
การผลิต สื่อ/นวัตกรรมที่
มุ]งสู]สากล 

 
เคร่ืองมือการติดตาม : 
 1. แบบบันทกึการส]ง
สื่อ/ นวัตกรรม     
 2. แบบประเมินสื่อ
นวัตกรรม การเรียนการ
สอน  

 

 3. สำรวจความตUองการ การผลิต สื่อ/นวัตกรรมในแต]ละ
ช]วงช้ันไดUดังน้ี ป.1-ป.3 จัดทำบัตรคำ    ป.4-ป.6 จัดทำ
สื่อผสม   
 4. ประสานงานการเรียนการสอน เพือ่แจUงปฏิทินการส]ง
สื่อ/นวัตกรรม ครผููUสอนทั้ง 8 กลุ]มสาระ    
 5. จัดทำเอกสารแบบบันทึก เครื่องมือในการประเมิน
สื่อ/นวัตกรรม การเรียนการสอน  
 6. จัดทำทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม การยืม-การคืน การ
ซ]อมแซมสื่อ/ นวัตกรรมในแต]ละเดือน    
 7. ดำเนินการกำกบัติดตามการ ผลิตสื่อ/นวัตกรรมตาม
ปฏิทินการ พฒันาสื่อ/นวัตกรรมของภาคเรียนที่ 1 และภาค
เรียนที่ 2 ป8การศึกษา 2564 
  
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 
 1. ตรวจสอบ ติดตามการ ดำเนินงานตามแผน     
 2. ปรับปรงุแกUไขการดำเนินงาน ตามแผนงานพัฒนาสื่อ/
นวัตกรรมการ เรียนการสอน     
 3. ทบทวน/แกUไขปรบัปรุง เครือ่งมอืการประเมินสื่อ
นวัตกรรมการ เรียนการสอน     
 4. วิเคราะห7สงัเคราะห7ผลการส]ง สื่อทั้ง 8 กลุ]มสาระ 
 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

 1. สรุปผลการส]งสื่อ/นวัตกรรม รายบุคคลและภาพรวม     
 2. นำผลการประเมินมาวางแผน เพื่อปรับปรงุและ
พัฒนาในป8การศึกษา ต]อไป  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ{าย วิชาการ  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กระดาษ A4 Smartest 70 แกรม 100  5 500   
2 ค]าแฟwมเก็บงาน  100  8 800   
3 ค]าจัดบอร7ดตวามรูU

ประจำหUองเรียน 
 400  23 9,200   

4 ค]าเขUาเล]มสันกาว  120  2 240   
5 ค]ากระดาษเลเบล Elephant  40  5 200   
6 ค]าหมึกปริ้นงาน  100  5 500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หน่ึงหมื่นเกUาพันเกUารUอยสามสบิบาทถUวน )                                                          11,440  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 11,440 บาท    งบจัดหา         บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                   (นายเจนณรงค7  ทะนะอUน)                                    (นางอนัญญาพร  จีนเปñนวงศ7)      
       งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม                                 หัวหนUาวิชาการ 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี 1  หน"วยงาน งานบรหิารฝ{ายกจิการนักเรียน  ฝSาย กิจการนักเรยีน.   
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2 ยุทธศาสตรLข`อท่ี     2 เปjาหมายข`อท่ี  9................. 
สนองแผนพัฒนาฝSาย : พันธกิจข`อท่ี 8 9 ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL  
1. เพือ่วางแผนร]วมกับ
หัวหนUาฝ{ายกิจการ
นักเรียนในการกำหนด
แผนงานบริหารฝ{าย
กิจการนักเรียน  
 2. เพื่อส]งเสริม สนับสนุน
ในการพัฒนาบุคลากรใน
ฝ{ายใหUมปีระสิทธิภาพ  
 3. เพื่อรวบรวมและสรปุ
รายงาน  
การดำเนินงานใหUฝ{าย
กิจการนักเรียนทุก
สัปดาห7/ทุกเดือน 
เรียน/ป8การศึกษา 
เปjาหมายเชิงปริมาณ :  
- บุคลากรในฝ{ายกิจการ
นักเรียน 

ขั้นวางแผน(P :PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ{ายกิจการนักเรียน เพื่อเตรียมการ
ดังน้ี 
   1.1. เตรียมวางแผนร]วมกบัหัวหนUาฝ{ายกจิการนักเรียนใน
การกำหนดแผนงานบรหิารฝ{ายกจิการนักเรียน 
   1.2 เตรียมส]งเสรมิ สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรใน
ฝ{ายใหUมปีระสิทธิภาพ 
   1.3 เตรียมรวบรวมและสรุปรายงาน การดาเนินงานใหU
ฝ{ายบริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห7/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ป8
การศึกษางานร]วม/โครงการ)(D : DO) 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 
1. จัดทำวางแผนร]วมกับหัวหนUาฝ{ายกิจการนักเรียนในการ
กำหนดแผนงานบริหารฝ{ายกจิการนักเรียน 
2. จัดทำส]งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในฝ{ายใหUมี
ประสิทธิภาพ 
   2.1 งานส]งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 
   2.2 งานระดับช้ัน 
   2.3 งานกจิการพฒันาผูUเรียน 

 
 
 

 
 
 
พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  
1. มีการวางแผนร]วมกบั
หัวหนUาฝ{ายกิจการ
นักเรียนในการกำหนด
แผนงานบริหารฝ{าย
กิจการนักเรียน  
2. มีการส]งเสรมิ 
สนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรในฝ{ายใหUมี
ประสิทธิภาพ 
3. มีการรวบรวมและสรุป
รายงานการดำเนินงานใหU
ฝ{ายกิจการนักเรียนทุก
สัปดาห7/ทุกเดือน/ภาค
เรียน/ป8การศึกษา 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  
1.ครูฝ{ายกจิการนักเรียน
รUอยละ 100 วางแผนร]วม
หัวหนUาฝ{ายบรหิารกิจการ
นักเรียนในการ 
กำหนดแผนงานบริหาร
กิจการนักเรียน  
 2. ครูฝ{ายกจิการนักเรียน 
รUอยละ 100 ไดUรับการ
ส]งเสริม สนับสนุนในการ
พัฒนาบุคลากรในฝ{ายใหU
มีประสิทธิภาพ 
3. สามารถรวบรวมและ
สรปุรายงาน การ
ดำเนินงานใหUฝ{ายกิจการ

   2.4 งานกีฬา 
   2.5 งานสมัพันธ7ชุมชน          
3. จัดทำรวบรวมและสรปุรายงาน การดาเนินงานใหUฝ{าย
กิจการนักเรียนทุกสปัดาห7/ทกุเดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษา 
   3.1 งานส]งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 
   3.2 งานระดับช้ัน  
   3.3 งานกิจการพฒันาผูUเรียน   
   3.4 งานกีฬา 
   3.5 งานสัมพันธ7ชุมชน         
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล    (C : CHECK) 

1. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C : CHECK) 
   1.1 รวบรวมขUอมลูความตUองการพัฒนาอบรมในฝ{าย 
กิจการนักเรียน ประสานส]งต]อใหUกบังานทรัพยากรมนุษย7 
ฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรในการจัด 
อบรม/ประชุม/สมัมนา 
   1.2 รวบรวมขUอมลูผลก ารอบรม/ประชุม/ 
สัมมนาของบุคลากรในแต]ละงานในฝ{ายกิจการนักเรียน ส]ง
ต]อใหUหัวหนUาฝ{ายวิชาการและงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา(A : ACT) 

1. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรงุ/พฒันา 
   1.1 สรปุการดำเนินงานของแต]ละงานในฝ{ายกจิการนัก
รียน นำเสนอหัวหนUาฝ{ายกิจการนักเรียน ทกุสปัดาห7/ทกุ
เดือน/ภาคเรยีน/ป8การศึกษานาเสนอหัวหนUาฝ{ายกิจการ
นักเรียน/ผูUอานวยการ 
   1.2 ส]งสรุปรายงานผลการดำเนินงานของฝ{ายกิจการ
นักเรียนใหUกับงานวิจัย นโยบายและแผน ฝ{ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร เพื่อสรุปเปรียบเทียบกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

นักเรียน ทกุสปัดาห7/ทกุ
เดือน/ภาคเรียน/ป8
การศึกษา 
เคร่ืองมือการติดตาม/

ประเมินผล 

- แบบสรปุรายงานการ
ดำเนินงานในฝ{าย
บรหิารงานกิจการ
นักเรยีน 

 
 
พ.ค.64-เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน  งานบรหิารฝ{าย     ฝ{าย   กิจการนักเรียน    

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะ

เฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาต]อ
หน]วย 

จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 กระดาษ 

A4  
70 แกรม ย่ีหUอ Smartist  100 - 20 2000 -  

2 ค]าหมึก
Pinter 

Canon………. 100 - 10 1000 -  

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สามพันบาทถUวน  )   3000 - 
  
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 3,000 บาท    งบจัดหา         บาท 
 
 
                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 
 

 
                 (นางสาวธิดารัตน7  วงนางรอง)                                     (นางสาวพุธณีย7 เสือชุมแสง)                                
               งานบริหารฝ{ายกจิการนักเรียน                       หัวหนUาฝ{ายกิจการนักเรียน 
                       

 
อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี   2    หน"วยงาน งานส]งเสรมิคุณธรรม  จริยธรรม   ฝSาย  กิจการนักเรียน   .................. 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  1  ยุทธศาสตรLข`อท่ี   1 เปjาหมายข`อท่ี      2 
สนองแผนพัฒนาฝSาย : พันธกิจข`อท่ี 1 ยุทธศาสตรLข`อท่ี   1 เปjาหมายข`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 ....... 

จุดประสงค7/เปwาหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    
ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

 จุดประสงคL 

1. เพือ่จัดทำคู]มอืนักเรียนใหU 
เหมาะสมตามบริบท  
2. เพือ่ดำเนินการมอบหมาย ใหUครู
ประจำช้ันดูแล พฤติกรรมนักเรียน
และ รายงานผลพฤติกรรม 
นักเรียน 
3. เพือ่จัดกจิกรรมส]งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมระดับ โรงเรียน
แก]นักเรียน  
4. เพือ่รวบรวมเอกสารขUอมลู ต]าง 
ๆเกี่ยวกบัความประพฤติ เพื่อ
สะทUอนเกี่ยวกบัขUอมูล นักเรียน 
เปjาหมายเชิงปริมาณ   

1. มีคู]มือนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ป8ที่ 1 - 6  
2. ครูประจำช้ันประถมศึกษาที่ 1 
– 6 ดูแลพฤติกรรมนักเรียนและ 
รายงานผลพฤติกรรม นักเรียน  
3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาป8ที่ 1 - 

ขั้นเตรียม (P : PLAN)   

1. ประชุมคณะกรรมการฝ{ายกิจการนักเรียน 
เพื่อเตรียมดำเนินการดังน้ี   
   1.1 เตรียมวางแผนจัดทำคู]มือนักเรียนใหU 
เหมาะสมตามบริบท  
   1.2 เตรียมดำเนินการมอบหมายใหUครู
ประจำช้ันดูแลพฤติกรรมนักเรียนและรายงาน
ผล พฤติกรรมนักเรียน  
   1.3 เตรียมจัดกจิกรรมส]งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรมระดับโรงเรียนแก]นักเรียน 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1 กิจกรรมจัดทำคู]มือนักเรียน โรงเรียนมารี
พิทักษ7 
   1.1 ประชุมฝ{ายกจิการนักเรียนและ คณะ
จัดทำคู]มือนักเรียน เพื่อวางแผนงาน การ
จัดทำคู]มือนักเรียน ป8การศึกษา 2564  
   1.2 ออกหนังสือเชิญ ผูUช]วยผูUอำนวยการ 
และ หัวหนUางานส]งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
คู]มือนักเรียน  
   1.3 แต]งต้ังคณะกรรมการจัดทำคู]มือ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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จุดประสงค7/เปwาหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    
ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

6  
ร]วมกิจกรรมส]งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรมระดับโรงเรียนแก]นักเรียน  
4. รวบรวมเอกสารนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาป8ที่ 1 - 6 ขUอมลู ต]าง 
ๆเกี่ยวกบัความประพฤติ เพื่อ
สะทUอนเกี่ยวกบัขUอมูล นักเรียน 

 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ 

1. นักเรียนปฏิบัติตามคู]มือ 
นักเรียนอย]างเคร]งครัด 

2. ครูประจำช้ันทุกคนดูแล 
พฤติกรรมนักเรียนและ รายงานผล
พฤติกรรมนักเรียน  
3. นักเรียนร]วมกิจกรรม ส]งเสรมิ
คุณธรรม จริยธรรม ทกุคน  
4. ฝ{ายส]งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
รวบรวมเอกสาร ขUอมลูต]าง ๆ
เกี่ยวกับความ ประพฤติเพือ่
สะทUอน เกี่ยวกับขUอมลูนักเรียน 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. นักเรียนรUอยละ80 ปฏิบัติ ตาม
คู]มือนักเรียนอย]างเคร]งครัด  
2. ครูประจำช้ันรUอยละ 100 ดูแล
พฤติกรรมนักเรียนและ รายงานผล
พฤติกรรมนักเรียน  
3. นักเรียนรUอยละ 100 ร]วม 
กิจกรรมส]งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมทุกคน   

นักเรียน ขออนุมัติจากผูUอำนวยการโรงเรียน  
  1.4 จัดเตรียมขUอมูลเพื่อ จัดทำคู]มือนักเรียน 
  1.5 ดำเนินการจัดทำคู]มือนักเรียน จัดพิมพ7/
รูปเล]ม     
   1.6 แต]งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ความ
ถูกตUอง    
   1.7 นำเสนอผูUบรหิารก]อนนำไปใชU  
   1.8 นำคู]มอืไปใชUในการปฏิบัติตนของ การ
เปñนนักเรียนที่ดี  
   1.9 กำกับติดตามและประเมินผลการ นำ
คู]มือนักเรียนไปใชU  
2. ดำเนินการมอบหมายให̀ครูประจำชั้น 

ดูแลพฤติกรรมและรายงานผลพฤติกรรม

นักเรียน   

   2.1 ประสานงานกับหัวหนUาระดับเพื่อ 
ช้ีแจงคู]มือนักเรียนก]อนนำไปใชU  
   2.2 ออกแบบ แบบประเมินพฤติกรรม
นักเรียน  
   2.3 ประสานงานกับหัวหนUาระดับช้ัน เพื่อ
ช้ีแจงการนำแบบประเมินไปใชUในการ 
ประเมินพฤติกรรมนักเรียน      
   2.4 กำกับ ติดตาม ประเมิน พฤติกรรม
นักเรียน  
   2.5 ครูประจำช้ันรายงานผลต]อ หัวหนUา
ระดับช้ันและหัวหนUาระดับรายงานผล ต]อ
หัวหนUาหนUากลุ]มงานส]งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อนำเสนอผูUบริหารต]อไป  
3. จัดกิจกรรมส"งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ระดับโรงเรียนแก"นักเรียน ได̀แก" 
   3.1 กิจกรรมไหวUงามตามแบบไทย  
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จุดประสงค7/เปwาหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    
ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

4. ฝ{ายส]งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
รUอย ละ100 รวบรวมเอกสาร
ขUอมูลต]าง ๆ  เกี่ยวกบัความ
ประพฤติเพื่อสะทUอน เกี่ยวกับ
ขUอมูลนักเรียน 

เคร่ืองมือการติดตามและ

ประเมินผล 

1. แบบสังเกตการปฏิบัติตาม คู]มอื
นักเรียน  
2. แบบบันทกึพฤติกรรมนักเรียน  
3. แบบประเมินการร]วม กิจกรรม
ส]งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
4. แบบบันทกึความประพฤติ ที่
สอดคลUองคุณธรรมของ นักเรียน 
 

      3.1.1 ประชุมฝ{ายกจิการและ 
คณะกรรมการกิจกรรมไหวUงามตามแบบไทย 
เพื่อวางแผนจัดกจิกรรมไหวUงามตามแบบไทย 
     3.1.2 แต]งต้ังคณะกรรมการจัดกจิกรรม 
ไหวUงามตามแบบไทย นำเสนออนุมัติจาก 
ผูUอำนวยการโรงเรียน  
     3.1.3 ประชุมคณะกรรมการกจิกรรมไหวU
งามตามแบบไทย 
     3.1.4 ดำเนินการจัดกจิกรรมไหวUงามตาม
แบบไทย ดังน้ี 
     3.1.5 จัดใหUมกีารฝ†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 าะห7 ขU อ มู ล  เส นอแน ะ 
ขUอบกพร]อง/ควรปรับปรุง/แกUไข  
      3.1.12 ประเมินผลและสรปุรายงานผล 
การดำเนินกจิกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 
ขUอบกพร]องในป8การศึกษาต]อไป 
4. กิจกรรมส"งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน

(เลือกต้ังสภานักเรียน) 

   4.1 เลอืกต้ังสภานักเรียน  
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จุดประสงค7/เปwาหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    
ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

      4.1.1 ประชุมฝ{ายกจิการนักเรียนและ 
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  
       -ประชาสมัพันธ7รับสมัครกรรมการสภา
นักเรียนป8การศึกษา 2564 (ป.4 – 6 )  
       - ผูUสมัครเลอืกต้ังสภานักเรียนป8 
การศึกษา 2562 แถลงนโยบายพรรคหาเสียง  
        - คณะกรรมการจัดเลือกต้ังมีการใหU 
ความรูUเกี่ยวกับข้ันตอนการเลือกต้ังที่ถูกตUอง  
        - ดำเนินการเลือกต้ังสภานักเรียน โดย
ใชUคูหาเลือกต้ังชนิดกาบัตรเลือกต้ัง 
        - ประกาศผลการเลือกต้ัง
คณะกรรมการสภานักเรียนป8การศึกษา 2564 
รายงานผลโครงงาน    
         - ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโดย
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  
         - รวบรวมขUอมลู แบบประเมิน และ 
ผลการดำเนินกิจกรรม  
         - วิเคราะห7ขUอมลู เสนอแนะ 
ขUอบกพร]อง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  
         - ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ดำเนินกิจกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข
ขUอบกพร]องในป8การศึกษาต]อไป  
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จุดประสงค7/เปwาหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    
ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

5. กิจกรรมวันไหว̀ครู  

   5.1 กิจกรรมวันไหวUคร ู 
      5.1.1 ประชุมฝ{ายกจิการและ
คณะกรรมการกิจกรรมวันไหวUครู เพื่อวางแผน
จัดกิจกรรมวันไหวUครูประจำป8การศึกษา 
2563 
      5.1.2 แต]งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรม
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 
        - วิเคราะห7ขUอมูล ขUอเสนอแนะ 
ขUอบกพร]อง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  
        - ประเมินผลและสรปุรายงานผล  
การดำเนินกจิกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 
ขUอบกพร]องในป8การศึกษาต]อไป  
6.  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ̀าอยู"หัวมหาวชิราลง

กรณบดินทรเทพยวรางกูล  

   6.1 กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจUาอยู]หัวมหาวชิราลง
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จุดประสงค7/เปwาหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    
ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

กรณบดินทรเทพยวรางกูล 
      6.1.1 ประชุมฝ{ายกจิการและ 
คณะกรรมการกิจกรรมวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจUาอยู]หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลเพื่อ
วางแผนจัดกจิกรรม           
     6.1.2 แต]งต้ังคณะกรรมการจัดกจิกรรม
วัน เฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจUาอยู]หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูล   นำเสนออนุมัติจากผูUอำนวยการโรงเรียน  
      6.1.3 ประชุมคณะกรรมการกจิกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจUาอยู]หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูล 
       6.1.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจUาอยู]หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกลู  ดังน้ี  
       - ช้ีแจงรายละเอียดต]อคณะครูใน 
โรงเรียน  
        - ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังน้ี  
        - ช]วงเชUาเวลา 09.00 น. พิธี
เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจUาอยู]หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกลู                                  
         - ประเมินผลการดำเนินกจิกรรม โดย
ตอบแบบประเมินความพงึพอใจ  
         - รวบรวมขUอมลู แบบประเมินและผล
การดำเนินกจิกรรม   
         - วิเคราะห7ขUอมลู เสนอแนะ 
ขUอบกพร]อง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  
          - ประเมินผลและสรปุรายงานผล การ
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จุดประสงค7/เปwาหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    
ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

ดำเนินกิจกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 
ขUอบกพร]องในป8การศึกษาต]อไป  
7. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ̀าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณL 

 

   7.1 กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจUาสุทิดา  พัชรสุธาพิมล
ลักษณ7 
       7.1.1 ประชุมฝ{ายกิจการและ 
คณะกรรมการกิจกรรมวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจUาสุทิดา  พัชร
สุธาพิมลลักษณ7 
เพื่อวางแผนจัดกจิกรรม           
       7.1.2 แต]งต้ังคณะกรรมการจัดกจิกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจUา
สุทิดา  พัชรสุธาพมิลลกัษณ7  เสนออนุมัติจาก
ผูUอำนวยการโรงเรียน  
       7.1.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจUา
สุทิดา  พัชรสุธาพิมลลกัษณ7 
       7.1.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจUาสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลกัษณ7    ดังน้ี  
       - ช้ีแจงรายละเอียดต]อคณะครูใน 
โรงเรียน  
       - ดำเนินการจัดกจิกรรม ดังน้ี  
                  - ช]วงเชUาเวลา 09.00 น. พิธี
เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจUาสทุิดา  
พัชรสุธาพิมลลกัษณ7 
       7.1.5 ประเมินผลการดำเนินกจิกรรม 
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จุดประสงค7/เปwาหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    
ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

โดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  
       7.1.6 รวบรวมขUอมลู แบบประเมินและ 
ผลการดำเนินกิจกรรม  
       7.1.7  วิเคราะห7ขUอมลู เสนอแนะ 
ขUอบกพร]อง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  
      7.1.8 ประเมินผลและสรปุรายงานผล 
การดำเนินกจิกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 
ขUอบกพร]องในป8การศึกษาต]อไป  
8. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระบรมราชชนนีพันปCหลวง (12  สิงหาคม  

2563) 

   8.1 กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันป8หลวง 
      8.1.1 ประชุมฝ{ายกจิการและ 
คณะกรรมการกิจกรรม เพื่อวางแผนจัด 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันป8หลวง 
       8.1.2 แต]งต้ังคณะกรรมการจัดกจิกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันป8หลวง  นำเสนออนุมัติจาก
ผูUอำนวยการโรงเรียน  
       8.1.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันป8หลวง 
        8.1.4 ดำเนินการจัดกจิกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันป8
หลวง ดังน้ี   
        - ช้ีแจงรายละเอียดต]อคณะครูใน 
โรงเรียน 
         - จัดทำหนังสือเชิญผูUปกครองทีจ่ะเขUา
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จุดประสงค7/เปwาหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    
ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

ร]วมกิจกรรม และทำหนังสือเชิญผูUที่เกี่ยวขUอง
ร]วมกิจกรรม  
         - ดำเนินการจัดกจิกรรม  ดังน้ี 
                 - กจิกรรมภาคเชUา กิจกรรม
เทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันป8หลวง 
         8.1.5ประเมินผลการดำเนินกจิกรรม 
โดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
         8.1.6 รวบรวมขUอมูล แบบประเมิน
และ ผลการดำเนินกิจกรรม  
       8.1.7 วิเคราะห7ขUอมลู เสนอแนะ 
ขUอบกพร]อง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  
       8.1.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
การดำเนินกจิกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 
ขUอบกพร]องในป8การศึกษาต]อไป 
9 กิจกรรมวันคล`ายวันพระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชบรมนาถบพิตร (5  ธันวาคม  

2563) 

   9.1 กิจกรรมวันคลUายวันพระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
     9.1.1 ประชุมฝ{ายกิจการและ 
คณะกรรมการกิจกรรม เพื่อวางแผนจัด 
กิจกรรมวันคลUายวันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
      9.1.2 แต]งต้ังคณะกรรมการจดักิจกรรม
วันคลUายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
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จุดประสงค7/เปwาหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    
ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

บพิตรนำเสนออนุมัติจากผูUอำนวยการโรงเรียน  
      9.1.3 ประชุมคณะกรรมการกจิกรรม วัน
คลUายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร 
      9.1.4 ดำเนินการจัดกจิกรรมวันคลUายวัน
พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
ดังน้ี   
       - ช้ีแจงรายละเอียดต]อคณะครูใน 
โรงเรียน 
        - จัดทำหนังสอืเชิญผูUปกครองที่จะเขUา
ร]วมกิจกรรม และทำหนังสือเชิญผูUที่เกี่ยวขUอง
ร]วมกิจกรรม  
          -ดำเนินการจัดกจิกรรม  ดังน้ี 
                 - กิจกรรมภาคเชUา กิจกรรม
เทิดพระเกียรติวันคลUายวันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
           -ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โดย
ตอบแบบประเมินความพงึพอใจ 
           -รวบรวมขUอมูล แบบประเมินและ 
ผลการดำเนินกิจกรรม  
            - วิเคราะห7ขUอมลู เสนอแนะ 
ขUอบกพร]อง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  
             - ประเมินผลและสรปุรายงานผล 
การดำเนินกจิกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 
ขUอบกพร]องในป8การศึกษาต]อไป 
10. กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปgดป8การศึกษา 
    10.1 กจิกรรมวจนพิธีกรรมเปgดป8
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จุดประสงค7/เปwาหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    
ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

การศึกษา  
        10.1.1 ประชุมฝ{ายกจิการและ
คณะกรรมการกิจกรรมวจนพิธีกรรมเปgดป8
การศึกษา เพื่อวางแผนจัดกจิกรรมวจน
พิธีกรรมเปgดป8การศึกษา 
        10.1.2 แต]งต้ังคณะกรรมการจัด
กิจกรรม 
วจนพิธีกรรมเปgดป8การศึกษา นำเสนออนุมัติ
จากผูUอำนวยการโรงเรียน  
        10.1.3 ประชุมคณะกรรมการกจิกรรม 
วจนพิธีกรรมเปgดป8การศึกษา 
        10.1.4 ดำเนินการจัดกจิกรรม 
วจนพิธีกรรมเปgดป8การศึกษา ดังน้ี     
        -จัดใหUมีการฝ†กซUอมวจนพิธีกรรมเปgดป8
การศึกษา ที่ถูกตUอง/พิธีการ  
        -ดำเนินการจัดกจิกรรม 
วจนพิธีกรรมเปgดป8การศึกษา 
        - ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โดย
ตอบแบบประเมินความพงึพอใจ  
        - รวบรวมขUอมูล แบบประเมินและ ผล
การดำเนินกจิกรรม 
        -วิเคราะห7ขUอมลู ขUอเสนอแนะ 
ขUอบกพร]อง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  
        -ประเมินผลและสรปุรายงานผล  
การดำเนินกจิกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 
ขUอบกพร]องในป8การศึกษาต]อไป  
11. กิจกรรมฉลองแม"พระบังเกิด  

     11.1 กิจกรรมฉลองแม]พระบังเกิด 
          11.1.1 ประชุมฝ{ายกิจการและ
คณะกรรมการกิจกรรมฉลองแม]พระบงัเกิด 
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จุดประสงค7/เปwาหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    
ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

เพื่อวางแผนจัดกจิกรรมฉลองแม]พระบังเกิด           
          11.1.2 แต]งต้ังคณะกรรมการจัด
กิจกรรมฉลองแม]พระบงัเกิด นำเสนออนุมัติ
จากผูUอำนวยการโรงเรียน  
         11.1.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
ฉลองแม]พระบังเกิด 
         11.1.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมฉลอง
แม]พระบังเกิด ดังน้ี     
        -จัดใหUมีการฝ†กซUอมวจนพิธีกรรม
กิจกรรมฉลองแม]พระบงัเกิดที่ถูกตUอง/พิธีการ  
        -ดำเนินการจัดกจิกรรมฉลองแม]พระ
บังเกิด 
        -ประเมินผลการดำเนินกจิกรรม โดย
ตอบแบบประเมินความพงึพอใจ  
        -รวบรวมขUอมลู แบบประเมินและ ผล
การดำเนินกจิกรรม 
        -วิเคราะห7ขUอมลู ขUอเสนอแนะ 
ขUอบกพร]อง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  
        -ประเมินผลและสรปุรายงานผล  
การดำเนินกจิกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 
ขUอบกพร]องในป8การศึกษาต]อไป  
12. กิจกรรมแห"เทียนเข`าพรรษา  

     12.1 กิจกรรมแห]เทียนเขUาพรรษา 
         12.1.1 ประชุมฝ{ายกิจการและ
คณะกรรมการกิจกรรมแห]เทียนเขUาพรรษา 
เพื่อวางแผนจัดกจิกรรมกิจกรรมแห]เทียน
เขUาพรรษา 
          12.1.2 แต]งต้ังคณะกรรมการจัด
กิจกรรมแห]เทียนเขUาพรรษา นำเสนออนุมัติ
จากผูUอำนวยการโรงเรียน  
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จุดประสงค7/เปwาหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    
ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

         12.1.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
แห]เทียนเขUาพรรษา 
         12.1.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมแห]
เทียนเขUาพรรษา ดังน้ี     
        -จัดใหUมีการฝ†กซUอมพิธีกรรมกจิกรรม
แห]เทียนเขUาพรรษาที่ถูกตUอง/พิธีการ  
        -ดำเนินการจัดกจิกรรมแห]เทียน
เขUาพรรษา 
        -ประเมินผลการดำเนินกจิกรรม โดย
ตอบแบบประเมินความพงึพอใจ  
        -รวบรวมขUอมลู แบบประเมินและ ผล
การดำเนินกจิกรรม 
        -วิเคราะห7ขUอมลู ขUอเสนอแนะ 
ขUอบกพร]อง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  
        -ประเมินผลและสรปุรายงานผล  
การดำเนินกจิกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 
ขUอบกพร]องในป8การศึกษาต]อไป  
13. กิจกรรมวันลอยกระทง  
   13.1 กจิกรรมกจิกรรมวันลอยกระทง 
       13.1.1 ประชุมฝ{ายกิจการและ
คณะกรรมการกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อ
วางแผนจัดกจิกรรมวันลอยกระทง 
        -แต]งต้ังคณะกรรมการจัดกจิกรรมวัน
ลอยกระทงนำเสนออนุมัติจากผูUอำนวยการ
โรงเรียน  
        -ประชุมคณะกรรมการกจิกรรมวันลอย
กระทง 
        -ดำเนินการจัดกจิกรรมวันลอยกระทง 
ดังน้ี     
           -จัดใหUมกีารฝ†กซUอมพิธีกรรมกิจกรรม
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จุดประสงค7/เปwาหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    
ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

วันลอยกระทง และใหUความรูUเกี่ยวกับวัสดุที่ใชU
ในการทำกระทงที่ถูกตUอง/พิธีการ  
           -ดำเนินการจัดกจิกรรมวันลอย
กระทง 
           -ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โดย
ตอบแบบประเมินความพงึพอใจ  
           -รวบรวมขUอมูล แบบประเมินและ 
ผลการดำเนินกิจกรรม 
           -วิเคราะห7ขUอมูล ขUอเสนอแนะ 
ขUอบกพร]อง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  
           -ประเมินผลและสรปุรายงานผล  
การดำเนินกจิกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 
ขUอบกพร]องในป8การศึกษาต]อไป  
14.กิจกรรมวันเด็ก  

   14.1 กจิกรรมวันเด็ก 
       14.1.1 ประชุมฝ{ายกิจการและ 
คณะกรรมการกิจกรรมวันเด็กเพื่อวางแผนจัด 
กิจกรรมวันเด็ก 
        14.1.2 แต]งต้ังคณะกรรมการจัด
กิจกรรมวัน เด็ก นำเสนออนุมัติจาก
ผูUอำนวยการโรงเรียน  
         14.1.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
วันเด็ก  
         14.1.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก 
ดังน้ี  
         -คณะกรรมการดำเนินการจัด ประชุม
ผูUที่เกี่ยวขUองร]วมช้ีแจงรายละเอียดกจิกรรม  
          -ดำเนินการจัดฐานสนุกสนาน  
               -จัดหารางวัลใหUนักเรียนที่ร]วม
กิจกรรม 
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จุดประสงค7/เปwาหมาย 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    
ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ป8)  

               -ดำเนินการจัดกจิกรรมวันเด็ก  
               -ประเมินผลการดำเนินกจิกรรม 
โดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  
               -รวบรวมขUอมลู แบบประเมิน
และ ผลการดำเนินกิจกรรม  
               -วิเคราะห7ขUอมลู เสนอแนะ 
ขUอบกพร]อง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  
               - ประเมินผลและสรปุรายงานผล 
การดำเนินกจิกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 
ขUอบกพร]องในป8การศึกษาต]อไปรายงานต]อ 
ผูUอำนวยการและผูUจัดการตามลำดับ 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C 

:CHECK) 

1. กำกบั ติดตาม ครูประจำช้ันประถมศึกษาป8
ที่ 1 – 6   โดยประสานงานกบังานระดับช้ัน
ฝ{ายกิจการนักเรียน  
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : 

ACT) 
1. สรุปผลการจัดกจิกรรมทุกกจิกรรมตาม
ระดับช้ัน 
2. รายงานผลต]อหัวหนUาฝ{าย    ผูUอำนวยการ   
ผูUแทนผูUรับใบอนุญาตและผูUจัดการ  
3. นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรบัปรุง
และพัฒนาในการศึกษาต]อไป 
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แบบแสดงประมาณการค]าใชUจ]าย 
หน"วยงาน   งานส]งเสรมิคุณธรรม  จริยธรรม  ฝ{าย       กิจการนักเรียน    

 

ลำดับ
ที่ 

รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อ
หน]วย 

จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 ค]าดำเนินการ สำรองดำเนินการ    500   
2 กิจกรรมคู]มือ

นักเรียน 
    30,000   

3 กิจกรรมวจน
พิธีกรรมเปgดป8
การศึกษา 

    -   

4 กิจกรรมไหวUงาม
ตามแบบไทย 

    2,000   

5 กิจกรรมส]งเสริม 
ประชาธิปไตยใน 
โรงเรียน 

    2,000   

6 กิจกรรมวันไหวUคร ู     3,500   
7 กิจกรรมวันเฉลิม

พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ 
พระเจUาอยู]หัวมหา
วชิราลกรณบ
ดินทรเทพยวราง
กูล 

    5,000   

8 กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจUา
สุทิดา  พัชรสุธา
พิมลลักษณ7 

    5,000   

9 กิจกรรมวัน
เขUาพรรษา 

    4,000   
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10 กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันป8
หลวง 

    18,000   

11 กิจกรรมฉลองแม]
พระบงัเกิด 

    5,000   

12 กิจกรรมวันคลUาย
วันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร 

    5,000   

13 กิจกรรม 
วันลอยกระทง 

    2,000   

14 กิจกรรม 
งานวันเด็ก 

    4,000   

15 กิจกรรม 
วันสงกรานต7 

    3,000   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( เกUาหมื่นสามพันหUารUอยบาทถUวน ) 93,500   
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 93,500 บาท    งบจัดหา         บาท 
 

 ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 
                ....................................................                              ................................................... 
                  ( นางสาวกันทิมา  มีผล )                                     (นางสาวพุธณีย7 เสือชุมแสง) 
            งานส]งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม         หัวหนUาฝ{ายกจิการนักเรียน 
  

 อนุมัติ       อนุมัติ   
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาทหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                               ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  3     หน"วยงาน งานระดับช้ัน   ฝSาย  กิจการนักเรียน   ……………………………………… 

สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2 ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2 เปjาหมายข`อท่ี    2  …2………  
สนองแผนพัฒนาฝSาย : พันธกิจข`อท่ี 2 ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ปC)  

จุดประสงคL 

1. เพื่อทำหนUาทีในการนำเสนอ 
แต] ง ต้ั งหั วห นU าระ ดับ ช้ัน  เพื่ อ 
ติดตามงานของครูประจำช้ันในแต]
ละระดับช้ัน  
2. เพื่อประสานงานกับงานจัดการ
เรียนรูU ฝ{ายวิชาการในการ พัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียน  
3. เพื่อจัดกิจกรรมประสาน 
ความสัมพันธ7ระหว]างบUานกับ 
โรงเรียน  
4. เพื่ อ จั ดท ำ เอ กส ารต] า งๆ ที่  
เกี่ ย วขU อ งกั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง 
นักเรียน  
เปjาหมายเชิงปริมาณ   

1. มีหัวหนUาสายช้ันครบทุกสายช้ัน  
2. ประสานงานกับงานจัดการ
เรียนรูUในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียน 
2.1 กิจกรรมประชุมผูUปกครอง 

ขั้นเตรียม (P : PLAN)  

1. ประชุมคณะกรรมการงานระดับช้ัน เพื่อ
เตรียมความพรUอมดังน้ี  
   1.1 เตรียมแต]งต้ังหัวหนUาระดับช้ันเพือ่ 
ติดตามงานของครปูระจำช้ัน  
   1.2 เตรียมประสานงานกับงานกบังาน 
จัดการเรียนการสอน ในการพฒันา คุณภาพ
ชีวิตของนักเรียน  
   1.3 เตรียมจัดกจิกรรมประสาน 
ความสัมพันธ7ระหว]างบUานกับโรงเรียน  
   1.4 เตรียมจัดทำเอกสารต]างๆที ่เกี่ยวขUอง
กับพฤติกรรมของนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. ทำหนUาที่ในการนำเสนอแต]งต้ัง หัวหนUา
ระดับช้ัน เพื่อติดตามงานของคร ูประจำช้ันใน
แต]ละระดับช้ัน  
   1.1 ประชุมรอผูUอำนวยการและผูUช]วย 
ผูUอำนวยการโรงเรียนมารีพทิักษ7 เพื่อ คัดเลือก
ครูหัวหนUาระดับช้ัน  
   1.2 นำเสนอรายช่ือครหูัวหนUาระดับช้ัน ต]อ
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จุดประสงคL/เปjาหมาย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ปC)  

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 กิจกรรมกิจกรรมปhจฉิมนิเทศ 
นักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาป8ที่ 
6  
เปjาหมายเชิงคุณภาพ 

1. มีการนำเสนอแต]งต้ังหัวหนUา 
ระดับช้ัน เพื่อติดตามงานของครู 
ประจำช้ันในแต]ละระดับช้ัน  
2. มีการประสานงานกับงานการ 
เรียนการสอน ฝ{ายวิชาการในการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน  
3. มี ก ารจั ดกิ จกรรมป ระสาน 
ความสั มพั นธ7 ระห ว]างบU านกับ 
โร ง เรี ย น  - กิ จ ก ร รม ป ร ะ ชุ ม
ผูUปกครอง  
- กิ จกรรมป ฐม นิ เทศนัก เรียน 
กิจกรรมปhจฉิมนิเทศ  
4. มีการจัดทำเอกสารต] างๆที่  
เกี่ ย วขU อ งกั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง 
นักเรียน  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

1. มีการนำเสนอแต]งต้ังหัวหนUา 
ระดับช้ัน เพื่อติดตามงานของครู 
ประจำช้ันในแต]ละระดับช้ัน  
2. มีการประสานงานกับงานการ 

ผูUอำนวยการและผูUจัดการ เพื่อ พจิารณา
อนุมัติแต]งต้ังหัวหนUาระดับช้ัน  
   1.3 ผูUช]วยผูUอำนวยการฝ{ายกจิการงาน 
นักเรียนประชุมหัวหนUาระดับช้ัน เพือ่ ช้ีแจง
ขUอปฏิบัติหนUาที่ของหัวหนUาระดับช้ัน  
2. ประสานงานกบัการเรียนการสอนฝ{าย 
วิชาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียน  
   2.1ประชุมหัวหนUาระดับช้ัน ประสานงาน
กับครปูระจำช้ันและครผููUสอน แต]ละวิชาใน
การติดตามการเรียนและ พฤติกรรมของ
นักเรียน 
   2.2ประสานงานกบัครูประจำช้ันในการ 
ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนใน รายช่ือที่มี
ปhญหาครอบครัว  
   2.3 ปwองกันพฤติกรรมของนักเรียนและ 
ดูแลระเบียบวินัยของนักเรียน  
   2.4 ติดตามการปฏิบัติตามคู]มือของ 
นักเรียน เช]น การแต]งกาย การมาโรงเรียน 
การเขUาแถว เปñนตUน  
   2.5 ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินการ  
3. จัดกจิกรรมประสานความสัมพันธ7 ระหว]าง
บUานกับโรงเรียน  
   3.1 กิจกรรมวันประชุมผูUปกครอง  
      3.1.1 ประชุมรองผูUอำนวยการและผูUช]วย 
ผูUอำนวยการโรงเรียนมารีพทิักษ7 เพื่อ วาง
แผนการดำเนินงาน  
      3.1.2 แต]งต้ังบุคลากรที่รบัผิดชอบงาน 
ปฐมนิเทศผูUปกครองแลUวนำเสนอ 
ผูUอำนวยการเพื่อพจิารณาอนุมัติ  
      3.1.3 ประชุมบุคลากรครทูุกคน เพื่อรับ 
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จุดประสงคL/เปjาหมาย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ปC)  

เรียนการสอน ฝ{ายวิชาการในการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน  
3. มี ก ารจั ดกิ จกรรมป ระสาน 
ความสั มพั นธ7 ระห ว]างบU านกับ 
โร ง เรี ย น  - กิ จ ก ร รม ป ร ะ ชุ ม
ผูUปกครอง- กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียน - กิจกรรมปhจฉิมนิเทศ  
4. มีการจัดทำเอกสารต] างๆที่  
เกี่ ย วขU อ งกั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง 
นักเรียน 

เคร่ืองมือการติดตามและ

ประเมินผล 

1. แบบบันทกึการติดตาม 
ตรวจสอบการปฏิบัติตามคู]มือของ 
ครูประจำช้ัน  
2. แบบประเมิน และผลการ 
ดำเนินการจัดกิจกรรม  
3.แบบบันทึกการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลการบันทึก
พฤติกรรมของนักเรียน 
ประถมศึกษา 

หนUาที่ที่ไดUรบัมอบหมาย  
      3.1.4 ประสานงานกับงานสารบรรณ 
ฝ{าย ธุรการ-การเงิน เพื่อออกหนังสื่อเรียน
เชิญ ผูUปกครองเขUาร]วมประชุมผูUปกครอง และ 
ใบตอบรบัการเขUาร]วมประชุมผูUปกครอง  
      3.1.5 ประสานงานกับครปูระจำช้ันเช็ค 
จำนวนผูUปกครองที่จะเขUาร]วมประชุม(จากใบ
ตอบรบั)  
      3.1.6 ดำเนินการปฏิบัติกจิกรรมการ 
ประชุมผูUปกครอง ดังน้ี  
       – วันที่ 1 ภาคเชUา ระดับอนุบาล ภาค
บ]าย ระดับ ป.1 ป.2  
       - วันที่ 2 ภาคเชUา ระดับช้ัน ป.3 ป.4
ภาค บ]าย ระดับ ป.5 ป.6  
       - วันที่ 3 ภาคเชUา  
      3.1.7 รวบรวมขUอมูล แบบประเมิน และ 
ผลการดำเนินการจัดกิจกรรม  
      3.1.8 วิเคราะห7ขUอมูลเสนอแนะ 
 ขUอบกพร]อง/ความปรบัปรุง/แกUไข  
      3.1.9 ประเมินผล และสรุปรายงานผล
การ ดำเนินกจิกรรม เพือ่ปรับปรงุแกUไข/ 
ขUอบกพร]องในป8การศึกษาต]อไป  
   3.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  
      3.2.1 ประชุมหัวหนUาฝ{ายทุกฝ{ายเพื่อ 
วางแผนจัดเตรียมขUอมูลการปฐมนิเทศ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาป8ที่ 6  
     3.2.2 แต]งต้ังบุคลากรครผููUรบัผิดชอบการ 
ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและ นำเสนอ
ต]อผูUแทนผูUรบัใบอนุญาต ผูUอำนวยการและ
ผูUจัดการ  
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จุดประสงคL/เปjาหมาย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ปC)  

     3.2.3 ประสานงานกับหัวหนUาระดับช้ัน 
เพื่อนำนักเรียนเขUารับ การปฐมนิเทศ  
     3.2.4ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 
ดังน้ี ภาคเชUา – ระเบียบวินัย -คุณธรรม
จริยธรรม - วิชาการ -อาคารสถานที ่-แนะนำ
ครูสายช้ันมัธยมศึกษา ภาคบ]าย-กจิกรรมรับ
นUอง  
    3.2.5 รวบรวมขUอมูล แบบประเมิน และ
ผลการดำเนินกิจกรรม  
    3.2.6 วิเคราะห7ขUอมูลเสนอแนะ 
ขUอบกพร]อง/ควรปรบัปรุง/แกUไข  
     3.2.7 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ 
ดำเนินกิจกรรม เพื่อปรบัปรุงแกUไข 
ขUอบกพร]องในป8การศึกษาต]อไป  
   3.3 กิจกรรมปhจฉิมนิเทศนักเรียน  
     3.3.1 ประชุมรองผูUอำนวยการและผูUช]วย 
ผูUอำนวยการโรงเรียนมารีพทิักษ7 เพื่อ วาง
แผนการดำเนินงาน  
     3.3.2 แต]งต้ังบุคลากรทีร่ับผิดชอบงาน 
ปฐมนิเทศผูUปกครองแลUวนำเสนอ 
ผูUอำนวยการเพื่อพจิารณาอนุมัติ  
     3.3.3 ประชุมบุคลากรสายช้ัน ป.6 และ
เพื่อรบัหนUาที่ที่ไดUรบัมอบหมาย  
     3.3.4 ประสานงานกับบุคลากรสายช้ัน ป.
6 และ เพือ่นำนักเรียนมารับการ ปhจฉิมตาม
วันเวลาที่กำหนด  
     3.3.5 ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมปhจฉิม 
นิเทศ ดังน้ี  
     วันแรก ช]วงเชUา –อบรมโดม วิทยากร
พิเศษ(คุณพ]อเอกชัย  ชิณโคตร) ช]วงบ]าย กีฬา
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จุดประสงคL/เปjาหมาย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ปC)  

ฟุตบอลประเพณี  
     วันที่สอง ช]วงเชUา-เที่ยง สรปุ และอบรม
กิจกรรมโดยวิทยากร พเิศษ  
     3.3.6 รวบรวมขUอมลู แบบประเมิน และ
ผลการดำเนินการจัดกรรม  
     3.3.7วิเคราะห7ขUอมูลเสนอแนะ
ขUอบกพร]อง/ความปรับปรงุ/แกUไข  
     3.3.8 ประเมินผล และสรปุรายงานผล
การ ดำเนินกจิกรรม เพือ่ปรับปรงุแกUไข/ 
ขUอบกพร]องในป8การศึกษาต]อไป  
4.จัดทำเอกสารต]างๆที่เกี่ยวขUองกับ 
พฤติกรรมของนักเรียน  
   4.1 ประชุมวางแผนและจัดใหUมีการ 
รวบรวมขUอมูลสถิติเกี่ยวกบังานส]งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมฝ{ายกิจการนักเรียนใหU เปñน
ปhจจุบันเพื่อปwองกันและแกUไข  
   4.2 สำรวจพฤติกรรมของนักเรียนในแต]ละ 
ระดับช้ัน  
   4.3 บันทึกพฤติกรรมของนักเรียนในแต]ละ 
หUองเรียน  
   4.4 รวบรวมเอกสารต]างๆในแต]ละ 
ระดับช้ันไดUแก]  
     4.4.1 แบบบันทกึพฤติกรรม  
     4.4.2 บญัชีเรียกช่ือ (ป.03)  
     4.4.3 แบบบันทกึความดี  
     4.4.4 แบบบันทกึน้ำหนัก – ส]วนสงู  
   4.5 ติดตามประเมินผลการบันทกึ 
พฤติกรรมของนักเรียนประถมศึกษา  
   4.6 สรปุรายงานผลเกี่ยวกับพฤติกรรม ของ
นักเรียนประถมศึกษา เพื่อใหUสอดคลUองกบั
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จุดประสงคL/เปjาหมาย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน    

(PDCA)    

ระยะเวลาดำเนินงาน   

(วัน/เดือน/ปC)  

คุณลักษณะอันพึงประสงค7  
   4.7 รวบรวมเอกสารขUอมลูต]างๆเกี่ยวกับ 
ความประพฤติเพื่อสะทUอนเกี่ยวกับขUอมูล 
นักเรียน 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C 

:CHECK) 

1. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงาน  
   -การปฏิบัติตามคู]มือของครูประจำช้ัน 
   -การจัดกิจกรรมการประชุมผูUปกครอง  
   -การจัดกิจกรรมปhจฉิมนิเทศช้ัน
ประถมศึกษาป8ที่ 6  
2. ปรับปรงุแกUไขการดำเนินงานตาม แผนงาน
ที่ยังไม]สมบรูณ7  
3. ทบทวน แกUไข ปรับปรุง เครื่องมือ  
4. วิเคราะห7 สังเคราะห7การดำเนินงาน - การ
จัดกิจกรรมการประชุมผูUปกครอง 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : 

ACT) 

1. สรุปผล รายงานผลการใชUหลักสูตรต]อ 
หัวหนUาวิชาการแทนผูUรบัใบอนุญาต  
2. นำผลการใชUหลกัสูตรไปปรับปรงุและ
นำไปใชUในป8การศึกษาต]อไป 
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แบบแสดงประมาณการค]าใชUจ]าย 
หน"วยงาน   งานระดับช้ัน  ฝSาย       กิจการนักเรียน    

 

ลำดับ
ที่ 

รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อ
หน]วย 

จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 จัดทำเอกสาร

ดำเนินงาน 
    500   

2 กิจกรรมประชุม
ผูUปกครองนักเรียน 

    9,000   

3 กิจกรรมปhจฉิมนิเทศ  
ช้ันประถมศึกษาป8ที่ 
6 

    20,000   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สองหมื่นเกUาพันหUารUอยบาทถUวน) 29,500   
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 29,500 บาท    งบจัดหา         บาท 

 
 ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 

 
                ....................................................                              ................................................... 
                  ( นางสาวชวัลกร  เม็ดฝwาย)                                  (นางสาวพุธณีย7  เสือชุมแสง) 
                          งานระดับช้ัน                                หัวหนUาฝ{ายกจิการนักเรียน 
   
                         อนุมัติ        อนุมัติ   
  
      ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
              (ซิสเตอร7บญุสม  ปgóนสุวรรณ)           (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                     ผูUอำนวยการ                             ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี   4      หน"วยงาน  กิจกรรมพัฒนาผูUเรียน  ฝSาย  กิจการนักเรียน ................................................. 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี 2 ยุทธศาสตรLข`อท่ี     3,4     เปjาหมายข`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/เปjาหมาย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

(PDCA) 

ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน/

เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL 

1.เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมที่
ส]งเสริมกจิกรรมพัฒนาผูUเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช255 

(ฉบับปรบัปรุง2560)ไดUแก]กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี กจิกรรมชมรม/
กิจกรรมแนะแนว 
2. เพื่อจัดกจิกรรมส]งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผูUเรียนนอกเหนือจาก
หลักสูตร 
เปjาหมายเชิงปริมาณ  

1.นักเรียนช้ันประถมศึกษาป8ที่ 1-6 
 
เปjาหมายเชิงคณุภาพ 

1. มีการจัดครูเขUาสอนลูกเสือ-
เนตรนารีตามสายช้ัน 
2. มีการกำกบัติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของคร ู
3. มีการจัดกิจกรรมชมรมที่ตรง
ตามความสนใจ ความถนัดของ
ผูUเรียน 
4. มีการจัดกิจกรรมใหUนักเรียน
ไดUรับประการณ7ตรงจากแหล]ง

ขั้นเตรียม (P : PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ{าย
กิจกรรมพัฒนาผูUเรียนเพือ่วางแผน
ดำเนินงาน 
2. เตรียมจัดกิจกรรมส]งเสริม
พัฒนาผูUเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางพุทธศักราช 2551(ฉบับ
ปรับปรงุ2560) 
3.เตรียมจัดกจิกรรมส]งเสริมพฒันา
ผูUเรียนเพิม่เติมนอกเหนือจาก
หลักสูตร 
 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1.ดำเนินการจัดกิจกรรมส]งเสริม
พัฒนาผูUเรียนตามหลักสูตรกจิกรรม
ลูกเสือ-เนตรนาร ี
 2. ประชุมแต]งต้ังคณะกรรมการผูU
กำกับประจำกลุ]ม/กองลกูเสือ-
เนตรนาร ี
3. ดำเนินจัดการเรียนการสอนตาม
เน้ือหาหลกัสูตรลกูเสือ-เนตรนารี
ตามสายช้ัน 
4. กำกับติดตามและประเมินผล

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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จุดประสงคL/เปjาหมาย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

(PDCA) 

ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน/

เดือน/ปC) 

เรียนรูUที่อยู]ภายนอกและเรียนรูU
เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

การจัดกจิกรรมเพือ่นำผลการจัด
กิจกรรมมาพฒันา/ปรบัปรุงแกUไข
ครั้งต]อไป 
5. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม
ใหUกับงานวัดผลและทะเบียนฝ{าย
วิชาการ 
กิจกรรมชมรม 

1. มอบหมายใหUครผููUรบัผิดชอบ
ดำเนินการ 
2. ประชุมคณะกรรมการกจิกรรม
ชมรม 
3. แต]งต้ังคณะกรรมชมรม 
4. ประชุมช้ีแจงครูทีเ่กี่ยวขUองกบั
กิจกรรมชมรม 
5. ประสานงานกบัฝ{ายวิชาการ 
งานจัดการเรียนรูU เพือ่ดำเนินการ
จัดกิจกรรม 
6. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
7. กำกบัติดตาม/ประเมินผลการ
จัดกิจกรรมเพื่อนำผลมาพฒันา
และปรับปรงุแกUไขในครั้งต]อไป 
กิจกรรมแนะแนว 
1. มอบหมายใหUครผููUรบัผดิชอบ
ดำเนิน 
2. ประชุมคณะกรรมการกจิกรรม
แนะแนว 
3. แต]งต้ังคณะกรรมแนะแนวระดับ
สายช้ัน 
4. ประชุมช้ีแจงครูผูUสอนที่
เกี่ยวขUองกบักิจกรรมแนะแนว 
5. รวบรวมผลการดำเนินงาน
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จุดประสงคL/เปjาหมาย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

(PDCA) 

ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน/

เดือน/ปC) 

  1. ผูUเรียนรUอยละ 90 มีความรูU
และทักษะในกจิกรรมลกูเสือ-เนตร
นารีตามหลักสูตรกำหนด 
  2. ผูUเรียนรUอยละ 90 เลือก
กิจกรรมไดUตรงตามความสนใจ 
ความถนัดและตรงตามศักยภาพ
ของตนเอง 
  3. ผูUเรียนรUอยละ 90 นำความรูU
และประสบการณ7ที่ไดUรบัไปใชUใน
การศึกษาและดำดงชีวิตไดUอย]าง
เหมาะสม 

กิจกรรมแนะแนว 
6. กำกบัติดตามผลการดำเนินงาน
กิจกรรมแนะแนวกับครผููUสอน 
7. สรุปรายงานผลใหUงานวัดผล
ประเมินผล/วิชาการ 
จัดทำโครงการทัศนศึกษา 
1. มอบหมายใหUครผููUรบัผิดชอบ
ดำเนินการ 
2. แต]งต้ังคณะกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการโครงการ
ทัศนศึกษา 
4.จัดทำเอกสารทีเ่กี่ยวขUองกบั
โครงการทัศนศึกษา 
5. ดำเนินการโครงการทัศนศึกษา
จัดทำโครงการเข`าค"ายพักแรม

ลูกเสือ-เนตรนารี 
1.แต]งต้ังคณะกรรมการเขUาค]ายพัก
แรมลกูเสือ-เนตรนาร ี
2.ประชุมคณะกรรมการโครงการ
เขUาค]ายพักแรม 
3.ดำเนินงานการเขUาค]ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนาร ี
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/

ประเมินผล (C :CHECK) 

1.ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน
ตามแผน 
2.แบบประเมินกจิกรรมการเขUา
ค]ายลูกเสือ – เนตรนาร ี
3. แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมและค]ายลูกเสือ 
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จุดประสงคL/เปjาหมาย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

(PDCA) 

ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน/

เดือน/ปC) 

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
จัดกิจกรรมเขUาค]ายลูกเสือ-เนตร
นารี 

 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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แบบแสดงบประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน"วยงาน   กิจกรรมพฒันาผูUเรียน  ฝSาย  กิจการนักเรียน  

ลำดับที ่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาต]อ
หน]วย 

จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต. 
1 สถาปนาลกูเสือ สำรองดำเนินการ    1,000  

    2  กิจกรรมเดินทางไกล
เขUาค]ายพักแรม
ลูกเสือสำรอง  
ช้ัน ป.1-ป. 3 

 
      สำรองดำเนินการ 

    
13,200 

 

    3 กิจกรรมเขUาค]ายพัก
แรมลกูเสือสามัญ 
ช้ัน ป.4-ป.6 

 
       สำรองดำเดินการ 

   30,000  

    4 ทัศนศึกษา         สำรองดำเนินการ       
70,000 

 

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย            ( หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นสีพ่ันบาทถUวน)                                                          114,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 114,000 บาท    งบจัดหา         บาท 
 

         ผูUเสนอ                                                                ผูUพิจารณา 
 

                     ......................................                                          ........................................... 
                     (นายเดชชาติ   เม็ดฝwาย)                                          (นางสาวพุธณีย7   เสือชุมแสง) 
                 งานกิจกรรมพฒันาผูUเรียน                                     หัวหนUาฝ{ายกจิการนักเรียน 
 
 
                     ผูUเห็นชอบ       อนุมัติ   
  

 ลงช่ือ ..........................................                ลงช่ือ .............................................. 
                   (ซิสเตอร7บญุสม  ปgóนสุวรรณ)         (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                             ผูUอำนวยการ                               ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดกา 
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ลำดับท่ี 5  หน"วยงาน งานกีฬา ฝSายกจิการนักเรยีน.......................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2 ยุทธศาสตรLข`อท่ี     2 เปjาหมายข`อท่ี   9................ 
สนองแผนพัฒนาฝSาย : พันธกิจข`อท่ี 8 9 ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL  
1. เพือ่ส]งเสรมิดUานกีฬา
ประเภทต]างๆแก]นักเรียน 
(กีฬาสี) 
2. เพือ่ส]งเสรมิดUานกีฬา
แก]บุคลากรภายใน
โรงเรียน 
3. เพือ่จัดเตรียมนักกีฬา
ประเภทต]างๆตามที่
หน]วยงานประสานมา 
เปjาหมายเชิงปริมาณ :  
- ผูUเรียนระดับช้ัน ป.1- ป.
6 
- ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 
เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 

1. ผูUเรียนไดUใชU
ความสามารถในดUานกีฬา
ประเภทต]างๆ 
2. ครมูีส]วนร]วมในการ

ขั้นวางแผน (P : PLAN)  

1. ประชุมคณะกรรมการงานกีฬาเพื่อ  
   1.1 เตรียมจัดกจิกรรมส]งเสรมิดUานกีฬาประเภทต]าง ๆ  
แก]นักเรียน 
   1.2 เตรียมจัดกจิกรรมส]งเสรมิดUานกีฬาแก]บุคลากร 
ภายในโรงเรียน 
   1.3 เตรียมประสานการจัดเตรียมนักกีฬาประเภทต]าง ๆ  
ตามที่หน]วยงานทีป่ระสานมา 
ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ ภาระงานร"วม /  

โครงการ) (D: DO) 

1. จัดกิจกรรมส]งเสรมิดUานกีฬาประเภทต]าง ๆ แก]นักเรียน  
   1.1 โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน  
      1.1.1 ประชุมฝ{ายกจิการ  
นักเรียนเพื่อว]างแผนกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน  
      1.1.2 แต]งต้ังคณะกรรมการทีร่ับผิดชอบนาเสนอเพื่อ
ขออนุมัติจากผูUอำนวยการ 
      1.1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาสีภายใน
โรงเรียน เพือ่ 
      1.1.4 ดำเนินการจัดแบ]งสีตามที่กำหนดตามความ
เหมาะสม 

 
 

 

 

 

 

 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

แข]งขันกีฬา 
3. ไดUคัดเลือกผูUเรียนเพื่อ
เปñนนักกีฬาประเภทต]างๆ
ตามที่หน]วยงานประสาน
มา 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :   
- นักเรียนรUอยละ 90 เขUา
ร]วมกิจกรรม 
- ครูและบุคลากรรUอยละ 
90 เขUาร]วมกจิกรรม 
เคร่ืองมือการติดตาม/

ประเมินผล 

- แบบบกัทึกการเขUาร]วม
กิจกรรมกีฬาส ี
- แบบบันทึกการเขUาร]วม
กิจกรรมของครูและ
บุคลากร 

       1.1.5 กำหนดตารางการแข]งขัน 
       1.1.6 จัดทำตารางการฝ†กซUอม 
       1.1.7 ดำเนินการแข]งขันตามตารางการแข]งขัน 
       1.1.8 สรุปรายงานผลการดำเนินงานการแข]งขัน 
      1.1.9 ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดาเนิน 
กิจกรรม ความพึงพอใจ 
2. จัดกิจกรรมส]งเสรมิดUานกีฬาแก]บุคลากรภายในโรงเรียน  
   2.1 กิจกรรมกีฬาสีมารียLสมัพันธL 

      2.1.1ประชุมฝ{าย  
กิจการนักเรียนร]วมกับฝ{ายบุคลากรและกลุ]มสาระสุข ศึกษา
พลศึกษา 
      2.1.2 แต]งต้ังคณะกรรมการนำเสนอเพื่อขออนุมัติกับ 
ผูUอำนวยการ 
      2.13 จัดประชุมคณะกรรมการฝ{ายจัดการแข]งขัน  
      2.1.4 กำหนดตารางการแข]งขันกีฬาสีมารีย7สมัพันธ7 
      2.1.5 ดำเนินการแข]งขันตามกำหนดดังน้ี  
      - ภาคเชUา จัดแข]งกีฬาพื้นบUาน  
      - ภาคบ]าย จัดแข]งขันกีฬาสากล พิธีปgดมอบถUวยรางวัล  
      2.1.5 สรปุรายงานผลการดำเนินงาน 
      2.1.6 ประเมินผลสรุปรายงานผลการดำเนินกจิกรรม 
ความพึงพอใจ เพือ่นามาปรับปรงุแกUไขในการดาเนิน
กิจกรรมครั้งต]อไป  
3.  ประสานการจัดเตรียมนักกีฬาประเภทต]าง ๆ ตามที่
หน]วยงานที่ประสานมา  
   3.1 กิจกรรมกีฬาวันครู  

      3.1.1 ประชุมบุคลากรในฝ{ายกิจการนักเรียนร]วมกบั 
ฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร และกลุ]มสาระ 
สุขศึกษาและพลศึกษา  
      3.1.2 นำเสนอผูUอำนวยการเพือ่ขออนุมัติเขUาร]วมการ 
แข]งขัน 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

      3.1.3 แต]งต้ังบุคลากรเพื่อรับผิดชอบในกีฬาประเภท
ต]างๆ   
      3.1.4 คัดเลือกนักกฬีาตามความถนัดในกีฬาประเภท 
ต]าง ๆ พรUอมแต]งต้ังหัวหนUาทีมกีฬาประเภทน้ัน  
     3.1.5 ดำเนินการฝ†กซUอมเพื่อเตรียมความพรUอมในการ 
แข]งขันทั้งนักกีฬาและกองเชียร7  
    3.1.6 ดำเนินการแข]งขันตามตารางแข]งขัน 
    3.1.7 สรปุรายงานผลการแข]งขัน  
    3.1.8 ประเมินผลสรปุผลการดาเนินงาน ความพึงพอใจ 
เพื่อนามาพฒันา และปรบัปรุงแกUไขในครั้งต]อไป 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน 
2. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน 
3. รายงานผลการดาเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก̀ไข(A : ACT) 

1. นำขUอเสนอแนะมาปรบัปรุงแกUไขและพัฒนางานต]อไป 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน"วยงาน  งานกีฬา  ฝSาย   กิจการนักเรียน    

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะ

เฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาต]อ
หน]วย 

จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 กีฬาสีมารี 

เกมส7 ครั้ง
ที่ 20 

-    40,000 -  

2 กีฬาส ี
มารีย7
สัมพันธ7
ครั้งที่ 1  

-    10,000 -  

3 กีฬาวันคร ู -    10,000   
รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (เจ็ดหมื่นบาทถUวน  )   60,000 - 

  
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 60,000 บาท    งบจัดหา         บาท 
 
                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 
 

 
                 (นางสาวกัลยา  โสมกระโทก)                                     (นางสาวพุธณีย7 เสือชุมแสง)                                
                         งานกีฬา                                หัวหนUาฝ{ายกิจการนักเรียน 
                       

 
อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี   6    หน"วยงาน  งานสัมพันธ7ชุมชน     ฝSาย  กิจการนักเรียน     ................................ใ...............            
สนองแผนพัฒนาฝSาย : พันธกิจข`อท่ี 4ยุทธศาสตรLข`อท่ี   5     เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL  
1. เพือ่ติดต]อประสานความ 
ร]วมมือกบับุคคล/หน]วยงาน/องค7กร 
ทั้งภายในและภายนอกในระดับ
โรงเรียนในการจัดกิจกรรมต]างๆ
ภายในโรงเรียน 
2.เพื่อประสานงาน ความร]วมมือกับ
บุคคล/ หน]วยงาน/องค7กร ทั้ง 
ภายในและภายนอกใน ระดับ
โรงเรียนทัง้ภาครัฐ และเอกชน 
3.เพื่อจัดกิจกรรมที่ ส]งเสรมิความ
ร]วมมือกบั บุคคล/ หน]วยงาน/
องค7กร/ ชุมชน ภายในและภายนอก
ในทั้งภาครัฐและเอกชน 
(ตามโอกาสและความเหมาะสม) 
  
เปjาหมายเชิงปริมาณ :  
1. บุคลากรในโรงเรียนมารีพทิักษ7 
2. บุคลากรนอกโรงเรียนมารีพิทกัษ7 
 

ขั้นวางแผน(P : PLAN) 

1. ประชุมบุคลากรฝ{ายกจิการ
นักเรยีนและเพื่อช้ีแจงภาระงาน
มอบหมายหนUาที่ความรับผิดชอบ 
สัมพันธ7ชุมชนเตรียมกจิกรรม ดังน้ี 
   1.1เตรียมติดต]อประสาน 
ความร]วมมือกบับุคคล/หน]วยงาน/
องค7กร 
   1.2 เตรียมประสานความร]วมมือ 
กับบุคคล/หน]วยงาน/องค7กร ทัง้ 
ภาครัฐและเอกชน 
   1.3 เตรียมจัดกจิกรรมทีส่]งเสริม 
ความร]วมมือกบับุคคล/หน]วยงาน 
องค7กร/ชุมชน ภายในและภายนอก 
ทั้งภาครัฐและเอกชน (ตามโอกาส) 
กิจกรรม/ข้ึนตอนดำเนินงาน 
เตรียมแต]งต้ังตัวแทนจากแต]ละงาน
ของแต]ละฝ{าย 
  1.4 เตรียมจัดกิจกรรมทีส่]งเสริม 
ความร]วมมือกบับุคคล/หน]วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

114 

วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  
1.นักเรียนรูUจกัขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทย ร]วมอนุรักษ7ประเพณี
ไทยและปฏิบัติตนไดUถูกตUอง 
2.นักเรียนรูUจกัการแบ]งปhนการใหU 
การ 
ปฏิบัติใหUเกิดประแก]ตนเองและ
ส]วนรวม  
3.นักเรียนปฏิบัติงานอย]างเปñนระบบ 
มีความรักและสามัคคีเสียสละในการ  
ปฏิบัติงานตามหนUาที่อย]างเปñนระบบ
และถูกตUอง 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

- นักเรียนโรงเรียนมารพีิทักษ7 ร]วม
กจิกรรม 
งานสัมพันธ7ชุมชนทัง้ในและภายนอก
โรงเรียน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

1. รUอยละ 90 ผูUมสี]วนเกี่ยวขUองพงึ
พอใจในการบรกิารขUอมูล
ประชาสมัพันธ7 ทั้งภายในในและ
นอกโรงเรียน 
2. รUอยละ 90 มีการเผยแพร]ขUอมลู
ข]าวสารของโรงเรียนผ]านช]องทาง 
ต]าง ๆ อย]างมีประสิทธิภาพและเปñน
ปhจจุบัน 
เคร่ืองมือการติดตาม : 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจการ
บริการขUอมลูประชาสัมพันธ7ผ]าน
ช]องทางต]าง ๆ 

องค7กร/ชุมชน ภายในและภายนอก 
ทั้งภาครัฐและเอกชน (ตามโอกาส) 
 
 
 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 
1.วางแผนร]วมกบัหัวหนUางานสมัพันธ7
ชุมชน ในการกำหนดแผนงานฝ{าย
กิจการนักเรียน  
2. แต]งต้ังตัวแทนจากแต]ละงานของ
แต]ละฝ{าย 
3. ใหUการบริการขUอมลูงานสมัพันธ7
ชุมชนแก]บุคลากรในและนอก
โรงเรียน 
4. ดำเนินงานการจัดกิจกรรมตาม
ปฏิทินงาน ดังน้ี 
4.1 กิจกรรมวันคริสตLมาส 
   4.1.1 แต]งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานกจิกรรมวันเพื่อขออนุมัติ
จากผูUอำนวยการ 
   4.1.2 ประสานความร]วมมือกบั
บุคคล/หน]วยงาน/องค7กร ทัง้ภาครัฐ
และเอกชน 
   4.1.3  ประชุมคณะกรรมกา
ดำเนินงานกจิกรรมวันครสิต7มาสเพือ่
วางแผนการดำเนินงาน ดังน้ี 
   4.1.4 ครูและนักเรียนร]วมกิจกรรม
ตามฐานต]างๆ 
   4.1.5 กำกับติดตามและ
ประเมินผล การจัดกจิกรรม เพื่อนา
ผลการจัดกิจกรรมมาพฒันาและ
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ปรับปรงุแกUไขในครั้งต]อไป 
4.2 กิจกรรมวันสงกรานตL 

   4.2.1. แต]งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานกจิกรรมวันสงกรานต7เพื่อ
ขออนุมัติจากผูUอานวยการ 
   4.2.2 ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานกจิกรรมวันสงกรานต7เพื่อ
วางแผนการดาเนินงาน ดังน้ี 
   - ครูและนักเรียนแต]ละระดับช้ัน
จัดบอร7ดวันสงกรานต7 
   - ครูและนักเรียนแต]งกายผUาไทย
ลายดอก 
   - ครูและนักเรียนแต]ละระดับช้ัน
ร]วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต7 
   4.2.3 การกบัติดตามและ
ประเมินผล การจัดกจิกรรม เพื่อนำ
ผลการจัดกิจกรรมมาพฒันาและ
ปรับปรงุแกUไขในครั้งต]อไป 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล    

(C : CHECK) 

1. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนของฝ{ายกิจการนักเรียน 
2. ปรับปรงุ แกUไข การดำเนิน งาน
ตามแผนปฏิบัติงานสมัพันธ7ชุมชน 
3. ทบทวน/แกUไข ปรับปรงุ เครื่องมือ 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 

    (A : ACT) 

1. สรุปผล การจัดกิจกรรม 
คริสต7มาส 
2. นำผลการประเมินวางแผนเพือ่ 
ปรับปรงุและพัฒนาใหUมีการศึกษา
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ต]อไป 
3. กำกับ ติดตามประเมินผลดำเนิน
กิจกรรม 
4. สรุป รวบรวมขUอมลูและ 
รายงานผลการดำเนินงานต]อผูUแทน 
ผูUรบัใบอนุญาต ผูUอำนวยการ 
ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน"วยงาน   งานสัมพันธ7ชุมชน    ฝSาย  กิจการนักเรียน     

 ที่ รายการ 

ขUอกำหนด
มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/
คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 ประเพณีสงกรานต7 - - - - 3,000 - - 
2 วันคริสต7มาส - - - - 80,00 - - 

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย    (  แปดหมื่นสามพันบาทถUวน  ) 83,000 - 
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 83,000 บาท    งบจัดหา         บาท 
 

 
                  ....................................................                              .................................................... 
                     (นางสาววรารัตน7  เสาวพันธ7)                                   (นางสาวพุธณีย7 เสือชุมแสง) 
                         งานสัมพันธ7ชุมชน                                           หัวหนUาฝ{ายกจิการนักเรียน 
   

 
อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี 7  หน"วยงาน งานแนะแนว        ฝSาย      ....      กิจการนักเรียน...................................................... 
สนองแผนพัฒนาฝSาย : พันธกิจข`อท่ี 1 ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL  
1. เพื่อใหUบริการรวบรวมขUอมลู 
2. เพื่อใหUบริการสารสนเทศ 
3. เพื่อใหUบริการใหUคำปรึกษา 
4. เพือ่ใหUบริการติดตามผลและ
ประเมินผล 
  
เปjาหมายเชิงปริมาณ :  
1. นักเรียนทกุคนไดUรับการดูแล
ช]วยเหลือและพฒันาดUานสุขภาพ 
สุขภาพจิต สภาพแวดลUอมทางสังคม 
 2.  นักเรียนทุกคนไดUรับ ส]งเสรมิ
พัฒนาปwองกัน แกUไขปhญหาทั้งดUานการ 
เรียนรูUและความสามารถ พิเศษ  
 3.  นักเรียนรUอยละ 80 ไดU รูUจักตนเอง 
สามารถ ปรับตัวมทีักษะทางดUาน 
สังคมและอยู]ในสังคมไดU อย]างมี
ความสุข  
4.  นักเรียนมีความพึง พอใจในการเขUา
ร]วม โครงการรUอยละ 75 ข้ึน ไป 

ขั้นวางแผน(P : PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการงานกิจการ
นักเรียนดังต]อไปน้ี 
   1.1 เตรียมวางแผนร]วมกับหัวหนUา
งานกิจการนักเรียน ในการกำหนด
แผนงานบริหารฝ{ายกิจการนักเรียน 
   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 ประชุมคณะกรรมฝ{ายกิจการ 
นักเรียนวางแผนร]วมกับคณะกรรมการ
ระบบ ดูแลช]วยเหลือนักเรียน 
   1.2 แต]งต้ังคณะกรรมการระบบดูแล 

 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

119 

วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

 
 
 
 
 
 
เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  
1. นักเรียนทกุคนไดUรับ การส]งเสริม
พัฒนาดูแล ช]วยเหลืออย]างม ี
ประสิทธิภาพ  
2.  นักเรียนมีคุณภาพตาม มาตรฐาน 
การศึกษาเปñน คนดีคนเก]งและ 
สามารถ อยู]ในสงัคมอย]างม ีความสุข  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :   
1.รUอยละของนักเรียนที่ ไดUรบัการดูแล 
ช]วยเหลือ และพัฒนาดUานสุขภาพ  
กาย สุขภาพจิตและ สภาพแวดลUอม
ทางสงัคม อย]างทั่วถึงรUอยละ 100  
2. รUอยละของนักเรียน ไดUรับการ
ส]งเสริมพฒันา ปwองกันแกUไขปhญหาทั้ง 
ดUานการเรียนรูUและ ความสามารถ
พิเศษ รUอย ละ 100  
3. รUอยละของนักเรียนไดU รูUจกัตนเอง 
สามารถ ปรับตัวมทีักษะทางดUาน 
สังคมและอยู]ในสังคมไดU อย]างมี
ความสุข รUอยละ 80  
4. รUอยละของผูUมีส]วน เกี่ยวขUองมี
ความพึงพอใจ ในการดำเนินโครงการ 
รUอยละ 75 
 

ช]วยเหลือนักเรียน เรื่องต]างๆ ดังน้ี 
    – ระเบียบวินัย 
    - ติด 0 
    - ดUานการเรียน เก]ง – อ]อน  
    - ส]งเสรมิสุขภาพและกีฬา 
    - ส]งเสรมิดUานศิลปะ รUองเพลง 
ดนตร ี
    - ดUานทุนการศึกษา  
    - ดUานอาชีพ/เรียนต]อ 
 - นักเรียนพเิศษตามลักษณะของคน
พิการ ทางการศึกษา พ.ศ. 2552  และ
อื่นๆ  
   1.3 จัดเก็บขUอมลูประวัติ ส]วนตัวของ
นักเรียน ลงในระเบียนสะสม  
(ปพ.8)(ฝ{ายวิชาการ) 
   1.4 จัดเก็บขUอมลูประวัตินักเรียนเขUา
ใหม] (ฝ{ายธุรการ,ฝ{ายวิชาการ) 
   1.5 การสรUางรวบรวมแบบสอบถาม
และ แบบทดสอบ เช]น แบบประเมิน
จุดแข็ง จุดอ]อน แบบประเมิน
พฤติกรรมเด็ก (SDQ : Strength and 
Difficulties Questionnaire) มี 5 
กลุ]ม 
     1. ดUานอารมณ7  
     2. เด็กอยู]ไม]น่ิง  
     3. ดUานความประพฤติ  
     4. ดUานความสัมพันธ7กบัเพื่อน  
     5. สมัพันธภาพทางสังคม 
   1.6 อบรมใหUความรูUพื้นฐานแก] 
คณะกรรมการระบบดูแลช]วยเหลอื
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

เคร่ืองมือการติดตาม :  
1. แบบประเมินความพึง พอใจการ
ใหUบรกิารแนะแนว 

นักเรียน  
   1.7 การเย่ียมบUานและการติดต]อ
ผูUปกครอง เพื่อใหUครูไดUเห็นสภาพจริง
ของสภาพแวดลUอม และสภาพความ
เปñนอยู]ทางครอบครัวของ นักเรียน  
   1.8 การทางสถิติและวิเคราะห7ขUอมลู
ของ นักเรียนเช]นความพึงพอใจในการ
ไปศึกษาต]อใน สถานศึกษาต]าง ๆ หรือ
อาชีพที่น]าสนใจเปñนตUน  
 
2. ใหUบริการสารสนเทศ เปñนการใหU
ขUอมูล ข]าวสาร  
   2.1 ขUอมูลดUานการศึกษาต]อและ
อาชีพ (ผ]านเว็บไซต7โรงเรียน) 
   2.2 จัดทำปwายสนเทศการศึกษาต]อ
และอาชีพ 
   2.3 จัดศึกษานอกสถานที่ เพื่อเปñน 
แนวทางในการดำรงชีวิตของนักเรียน   
   2.4 จัดนิทรรศการแนะแนว
การศึกษา และอาชีพ  
   2.5 เชิญวิทยากรมาบรรยายเพื่อใหU 
ความรูUเกี่ยวกับการศึกษาต]อและอาชีพ     
   2.6 จัดทำจุลสาร แนะการศึกษา
และ อาชีพ 
3. ใหUบริการใหUคำปรึกษา  
   3.1 ใหUคำปรึกษาเปñนรายบุคคลและ 
รายกลุ]มเกี่ยวกบัปhญหาต]าง ๆ ของ
นักเรียน เช]น ปhญหาดUานการเรียน 
ปhญหาการคบเพื่อนและ ปhญหาทาง
ครอบครัว เปñนตUน  



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

121 

วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

   3.2 ใหUคำปรึกษาดูแลนักเรียนกรณี 
พิเศษ เช]นปhญหาครอบครัว ปhญหาขาด 
ทุนการศึกษา เปñนตUน  
   3.3 ส]งนักเรียนที่ประสบปhญหาแต]
ละ กรณีไปยังผูUเช่ียวชาญเฉพาะดUาน 
   3.4 ใหUบริการคำปรกึษาแก]
ผูUปกครอง เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุตร 
– หลาน  
   3.5 ใหUคำปรึกษาเกี่ยวกบัพฤติกรรม 
นักเรียนพเิศษ  
     ลักษณะของคนพิการทาง
การศึกษา พ.ศ. 2552 มี 9 ประเภท  
     1. บุคคลที่มีความบกพร]องทางการ
มองเห็น 
     2. บุคคลที่มีความบกพร]องทางการ
ไดUยิน  
    3. บุคคลที่มีความบกพร]องทาง
สติปhญญา  
    4. บุคคลที่มีความบกพร]องทาง
ร]างกาย หรือ การเคลื่อนไหว หรือ
สุขภาพ  
    5. บุคคลที่มีความบกพร]องทางการ
เรียนรูU 6. บุคคลที่มีความบกพร]อง
ทางการพูดและภาษา  
    7. บุคคลที่มีความบกพร]องทาง
พฤติกรรม หรอื อารมณ7 
 8. บุคคลทีม่ีความบกพร]องทางออทิ
สติก  
9. บุคคลที่มีความบกพร]องทางพิการ
ซ้ำซUอน (มากกว]า 1 ประเภท) 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

4. บรกิารจัดวางตัวบุคคล  
   4.1สำรวจและพิจารณาทุนแก] 
นักเรียน  
   4.2 การสำรวจความสนใจในอาชีพ  
      - ออกแบบสอบถามความสนใจ 
ในอาชีพ  
   4.3 การติดต]อแหล]งงานและจัดหา
งาน  
   4.4 การส]งเสริมความสามารถพเิศษ 
เช]น รUองเพลง เล]นดนตรี เตUน เล]นกีฬา 
เปñนตUน  
5. ใหUบริการติดตามผล ประเมินผล  
   5.1 ติดตามผลและติดต]อนักเรียนที ่
เรียนจบการศึกษา  
   5.2 ติดตามผลโครงการ / กิจกรรม 
ต]าง ๆ ของงานแนะแนว  
   5.3 ติดตามผลนักเรียนทีม่ารบัคำ 
ปรึกษา  
   5.4 ติดตามผลนักเรียนที่ไดUรบัทุน
แลUว  
   5.5 ติดตามผลพฤติกรรมนักเรียน 
พิเศษและนักเรียนเขUาใหม]  
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล    

(C : CHECK) 

1. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน
ตามแผน  
2. ปรับปรงุแกUไข 

การดำเนินงานตาม แผนงาน 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 

    (A : ACT) 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

1. สรุปผลการดำเนินงานใหUบรกิาร
รวบรวม ขUอมลู  
 2. สรปุผลการดำเนินใหUบริการ
สารสนเทศ  
 3. สรปุผลการดำเนินงานใหUบริการใหU 
คำปรึกษา  
 4. สรปุผลการดำเนินงานใหUบริการจัด
วางตัวบุคคล  
 5. สรปุผลการดำเนินงานใหUบริการ
ติดตามผล และประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

124 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน"วยงาน   งานแนะแนว   ฝSาย  กิจการนักเรียน     

ลำดับ
ที่ 

รายการ 

ขUอกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
คุณภาพ 

ราคาต]อ
หน]วย 

จำนวน 
หน]วย 

 
จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  
 

บาท ส.ต.  

1 แบบประเมินจุด
แข็ง และจุดอ]อน 
(Strengths and 
Difficulties 
Questionnaire: 
SDQ) 

กระดาษ 
A4 

3  900  2,700   

2 ทุนการศึกษา  
“เรียนดีแต]
ยากจน” 

 500  6  3,000  ระดับ 
ช้ันละ 1 คน 

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (  หUาพันเจ็ดรUอยบาทถUวน         )  5,700  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 5,700 บาท    งบจัดหา         บาท 
 
                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 

 
                  ....................................................                              .................................................... 
                      (นางสาวนิตยา  คงเจริญ)                                    (นางสาวพุธณีย7 เสือชุมแสง) 
                            งานแนะแนว                                         หัวหนUาฝ{ายกจิการนักเรียน  
   

 
อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

125 

 
 

 
        
 
ลำดับท่ี  1   หน"วยงาน   งานบริหารงานฝ{ายบริหารงานทัว่ไป  ฝSาย     บริหารงานทั่วไป    
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2    ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2   เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพือ่วางแผนร]วมกับ
หัวหนUาฝ{ายบรหิารงาน
ทั่วไปในการกำหนด
แผนงานบริหารฝ{าย
บรหิารงานทั่วไป    

2. เพือ่ส]งเสรมิ 
สนับสนุนในการพัฒนา 
บุคลากรในฝ{ายใหUมี
ประสิทธิภาพ      

3. เพือ่รวบรวมและ
สรปุรายงาน การ
ดำเนินงานในฝ{าย
บรหิารงานทั่วไป  
ทุกสปัดาห7/ทกุเดือน/ภาค
เรียน/ป8การศึกษา      
 

เปjาหมายเชิงปริมาณ : 

1. มีการวางแผน

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมวางแผนร]วมกบัหัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป
ในการกำหนดแผนงานบรหิารงานทั่วไป 
 2. เตรียมรวบรวมและสรุปรายงานการดำเนินงานในฝ{าย
บรหิารงานทั่วไป 
 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. วางแผนร]วมกับหัวหนUาฝ{ายบริหารงานทั่วไปในการ
กำหนดแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 2. ส]งเสรมิ สนับสนุนในการการปฏิบัติตามแผนงาน ฝ{าย
บรหิารงานทั่วไป ไดUแก] 

2.1 งานบริหารงานฝ{ายบริหารงานทั่วไป 
2.2 งานประชาสมัพันธ7 
2.3 งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม 
2.4 งานโภชนาการ 
2.5 งานโสตทัศนูปกรณ7 
2.6 งานสวัสดิภาพและจราจร 
2.7 งานหUองสมุด 
2.8 งานพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ร]วมกับหัวหนUาฝ{าย
บรหิารงานทั่วไปในการ
กำหนดแผนงานบริหาร
ฝ{ายบริหารงานทั่วไป   

2. มีการส]งเสรมิ 
สนับสนุนในการพัฒนา 
บุคลากรในฝ{ายใหUมี
ประสิทธิภาพ    

3. มีการรวบรวมและ
สรปุรายงาน  
การดำเนินงานในฝ{าย
บรหิารงานทั่วไป  
ทุกสปัดาห7/ทกุเดือน/ภาค
เรียน/ป8การศึกษา   
 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 
 1. มีการวางแผน
ร]วมกับหัวหนUาฝ{าย 
บรหิารงานทั่วไปในการ
กำหนดแผนงานบริหาร
ฝ{ายบริหารงานทั่วไป
อย]างเปñนปhจจบุัน 
 2. มีการส]งเสรมิ 
สนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรในฝ{ายใหUมี
ประสิทธิภาพเปñนปhจจบุัน 

3. มีการรวบรวมและ
สรปุรายงาน การ 
ดำเนินงานในฝ{าย
บรหิารงานทั่วไป ทุก 

2.9 งานยานพาหนะ 
  3. รวบรวมและสรปุรายงานการดำเนินงานในฝ{าย
บรหิารงานทั่วไป ทุกสปัดาห7/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ป8
การศึกษา ไดUแก] 

3.1 งานบริหารงานฝ{าย 
บรหิารงานทั่วไป 

3.2 งานประชาสมัพันธ7 
3.3 งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม 

3.4 งานโภชนาการ 
3.5 งานโสตทัศนูปกรณ7 
3.6 งานสวัสดิภาพและจราจร 
3.7 งานหUองสมุด 
3.8 งานพยาบาล 
3.9 งานยานพาหนะ 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. รวบรวมขUอมลูการดำเนินงานตามแผนงานฝ{าย
บรหิารงานทั่วไปของแต]ละงานส]งต]อใหUหัวหนUาฝ{าย
บรหิารงานทั่วไป 

2. รวบรวมขUอมลูผลการดำเนินงานตามแผนงานของแต]
ละงานในฝ{ายบริหารงานทั่วไป ส]งต]อใหUฝ{ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

1. สรุปการดำเนินงานของแต]ละงานในฝ{ายบริหารงาน
ทั่วไป นำเสนอหัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป ผูUแทนผูUรบั
ใบอนุญาต ผูUอำนวยการและผูUจัดการ  ทุกสัปดาห7/ทุก
เดือน/ 
ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

2. ส]งสรุปรายงานผลการดำเนินงานของฝ{ายบริหารงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

สัปดาห7/ทุกเดือน/ภาค
เรียน/ป8การศึกษา อย]าง
เปñนปhจจบุัน 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 
 1. ครฝู{ายบริหารงาน
ทั่วไป รUอยละ 85 มีการ
วางแผนร]วมกบัหัวหนUา
ฝ{ายบริหารงานทั่วไปใน
การกำหนดแผนงาน
บรหิารฝ{ายบริหารงาน
ทั่วไปเปñนปhจจุบัน อย]าง
ถูกตUองครบถUวน 

2. ครฝู{ายบริหารงาน
ทั่วไป รUอยละ 85 มีการ
ส]งเสริม สนับสนุนในการ
พัฒนาบุคลากรในฝ{ายใหU
มปีระสิทธิภาพเปñน
ปhจจุบัน อย]างถูกตUอง
ครบถUวน 

3. ครฝู{ายบริหารงาน
ทั่วไป รUอยละ 85 มีการ
รวบรวมและสรปุรายงาน 
การ ดำเนินงานในฝ{าย
บรหิารงานทั่วไป  
ทุกสปัดาห7/ทกุเดือน/ภาค
เรียน/ป8การศึกษา อย]าง
เปñนปhจจบุัน อย]างถูกตUอง
ครบถUวน 

 

ทั่วไป  ใหUกับงานวิจัยนโยบายและแผน  ฝ{ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร  เพื่อสรปุเปรียบเทียบกบั
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ทุกสปัดาห7/ทกุเดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษา 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน งานบริหาร
ฝ{ายบริหารงานทั่วไป 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานบริหารงานฝ{ายบรหิารงานทั่วไป ฝ{าย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 เครื่องปริ้น EPSON รุ"น M1100 5,900  1 5,900   
2 ค]าแฟwมเก็บงาน  100  9 900   
3 ค]ากระดาษ  A4 ควอลิต้ีA4 70 แกรม 120  20 รีม 2,400   
4 ค]ากระดาษ  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  

กล]อง 
300  

 

7 คลิ๊ปดำหนีบกระดาษ SDI BINDER CLIP  
SIZE : 40  MM 

40  5 
กล]อง 

200  
 

8 หมึกเติมEPSON หมึกเติมEPSON 
100 ML 

550/ชุด  4 ชุด 2,200  
 

9 ค]าเขUาเล]ม สำรองดำเนินการ 30  9 ชุด 270   
10 คลิปลวด คลิปลวด 11/4 น้ิว 30/

กล]อง 
 2 

กล]อง 
60  

 

11 เครื่องเย็บกระดาษ Deli no 038 1,200  1 อัน 1,200   
12 ลูกแม็ก เบอร73.5 35  10 

กล]อง 
350  

 

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หน่ึงหมื่นเกUาพันเกUารUอยสามสบิบาทถUวน )                                                          19,930  
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สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 19,930 บาท    งบจัดหา     -     บาท 

 
 

                                ผูUเสนอ                                                               ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
               (นางสาวปภัชญา  ประจิตร)                            (นายชลธี ประทุมเทา) 
           งานบริหารงานฝ{าย                                 หัวหนUาฝ{ายบริหารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  2  หน"วยงาน   งานประชาสัมพันธ7  ฝSาย     บริหารงานทั่วไป                         
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    4 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL :  
 1. เพื่อใหUการบริการ
ขUอมูลประชาสมัพันธ7แก]
บุคลากรในและนอก
โรงเรียน 
 2. เพื่อประสานงาน
การจัดทำวารสาร/จลุสาร
โรงเรียนหรือตามนโยบาย
ของผูUอำนวยการโรงเรียน 
 3. เพื่อเผยแพร]ขUอมูล
ข]าวสารของโรงเรียนผ]าน
ช]องทางต]าง ๆ เช]น 
เว็บไซต7 facebook ทุก
ครั้งที่มกีารจัดโครงการ/
กิจกรรมเสรจ็/ไดUรับ
รางวัลต]าง ๆ ใหUเปñน
ปhจจุบัน 
  
เปjาหมายเชิงปริมาณ :  

ขั้นวางแผน(P : PLAN) 

    1. ประชุมคณะกรรมการงานประชาสมัพันธ7ดังต]อไปน้ี 
1.1 เตรียมวางแผนร]วมกบัหัวหนUางาน

ประชาสมัพันธ7 ในการกำหนดแผนงานบรหิารฝ{ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

1.2 เตรียมแต]งต้ังตัวแทนจากแต]ละงานของแต]ละ
ฝ{าย 

1.3 เตรยีมประสานงานการจัดทำวารสาร/โบว7ชัวร7
โรงเรียนหรือตามนโยบายของผูUอำนวยการ 

1.4 เตรียมใหUการบริการขUอมลูประชาสัมพันธ7แก]
บุคลากรในและนอกโรงเรียน 

1.5 เตรียมเผยแพร]ขUอมูลข]าวสารของโรงเรียนผ]าน 

ช]องทางต]าง ๆ 
1.6 เตรียมจัดทำกิจกรรม 

1.6.1 กิจกรรมเย่ียมบUาน 
1.6.2 กิจกรรมครูชวนนUอง พี่ มาเรียน 

1.7 เตรียมจัดทำแบบประเมินสอบถามความพึง
พอใจของผูUใชUบรกิาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

 1. บุคลากรใน
โรงเรียนมารีพทิักษ7 
 2. บุคลากรนอก
โรงเรียนมารีพทิักษ7 
 
 
 
เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  
 1. มีการบริการขUอมูล
ประชาสมัพันธ7แก]
บุคลากรในและนอก
โรงเรียน 
 2. มีการประสานงาน
การจัดทำวารสาร/จลุสาร
โรงเรียนหรือตามนโยบาย
ของผูUอำนวยการโรงเรียน 
 3. มีการเผยแพร]
ขUอมูลข]าวสารของ
โรงเรียนผ]านช]องทางต]าง 
ๆ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  
 1. รUอยละ 85 ผูUมสี]วน
เกี่ยวขUองพงึพอใจในการ
บริการขUอมลู
ประชาสมัพันธ7 ทั้งภายใน
ในและนอกโรงเรียน 
 2. รUอยละ 90 มีการ
เผยแพร]ขUอมลูข]าวสาร
ของโรงเรียนผ]านช]องทาง

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 
1. วางแผนร]วมกับหัวหนUางานประชาสัมพันธ7 ในการ

กำหนดแผนงานฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
2. แต]งต้ังตัวแทนจากแต]ละงานของแต]ละฝ{าย 
3. ประสานงานการจัดทำวารสาร/โบว7ชัวร7โรงเรียนหรือ

ตามนโยบายของโรงเรียน 
4. ใหUการบริการขUอมลูประชาสัมพันธ7แก]บุคลากรใน

และนอกโรงเรียน 
5. เผยแพร]ขUอมูลข]าวสารของโรงเรียนผ]านช]องทางต]างๆ 

5.1 เว็บไซต7 Facebook ไลน7กลุ]ม วิทยุชุมชน 
5.2 ปwายประชาสมัพันธ7ภายในและภายนอก 
5.3 บอร7ดประชาสัมพันธ7    

6. จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ7 
6.1 กิจกรรมเย่ียมบUาน 
6.2 กิจกรรมครูชวนนUอง พี่ มาเรียน 

7. จัดทำแบบประเมินความพงึพอใจของผูUใชUบริการ 
 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผนของฝ{าย 
 
2. ปรับปรงุ แกUไข การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประชาสมัพันธ7 
3. ทบทวน/แกUไข ปรับปรงุ เครื่องมือ 
 

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

1. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ขUอมูลประชาสมัพันธ7 

2. สรุปผลรายงานการบริการขUอมลูประชาสมัพันธ7แก]
หัวหนUาฝ{ายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ผูUอำนวยการและผูUจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ต]าง ๆ อย]างมี
ประสิทธิภาพและเปñน
ปhจจุบัน 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบสอบถามความ
พึงพอใจการบริการขUอมลู
ประชาสมัพันธ7ผ]าน
ช]องทางต]าง ๆ 

3. สรุปผลแผนงานประชาสัมพันธ7เพื่อนำมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรงุและพัฒนาในการดำเนิน งานต]อไป 

 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานประชาสัมพันธ7 (กจิกรรมเย่ียมบUานนักเรียน) ฝ{าย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 การดาษ A4  Double A 120  2 รีม 240   
2 ค]าน้ำมันการออก

เย่ียมบUานของคร ู
5 บาท/กม. 40  750 30,000  

 

3 ค]าเขUาเล]มสรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม  

สำรองดำเนินการ    1,000  
 

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( สามหมื่นหน่ึงพันสองรUอยสีส่ิบบาทถUวน )                                                          31,240  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 31,240 บาท    งบจัดหา     -     บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                     (นางสาวปภัชญา  ประจิตร)                                       (นายชลธี  ประทุมเทา) 
                 งานประชาสัมพันธ7                                        หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานประชาสัมพันธ7 (กจิกรรมครูชวนนUอง พี่ มาเรยีน) ฝ{าย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 การดาษ A4  Double A 120  2 รีม 240   
2 ค]าน้ำมัน/เช]ารถ สำรองดำเนินการ   3 ครั้ง 10,000   
3 ค]าเบี้ยเลี้ยง สำรองดำเนินการ    18,000   
3 ค]าเขUาเล]มสรุปผลการ

ดำเนินกิจกรรม  
สำรองดำเนินการ    1,000  

 

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( สองหมื่นเกUาพันสองรUอยสีส่บิบาทถUวน )                                                          29,240  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 29,240 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                     (นางสาวปภัชญา  ประจิตร)                                       (นายชลธี   ประทุมเทา) 
                  งานประชาสัมพันธ7                                         หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานประชาสัมพันธ7 (ประชาสัมพันธ7รบัสมัครนักเรียน)   ฝ{าย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 ปwายประชาสัมพันธ7
ตลอดป8 

สำรองดำเนินการ    5,000  
 

2 ประชาสมัพันธ7รบั
สมัครนักเรียนทาง
สถานีวิทยุชุมชน 

สำรองดำเนินการ 3,000  5 เดือน 15,000  
 

3 ค]าอัดสปอตโฆษณา สำรองดำเนินการ 800  3 3,000   
4 เขUาเล]มสรุปผลการ

ดำเนินโครงการ 
สำรองดำเนินการ    500  

 

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( สองหมื่นสามพันหUารUอยบาทถUวน )                                                          23,500  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 23,500 บาท    งบจัดหา         บาท 
 
                                ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                     (นางสาวปภัชญา  ประจิตร)                                       (นายชลธี  ประทุมเทา) 
                  งานประชาสัมพันธ7                                         หัวหนUาฝ{ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
   
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานประชาสัมพันธ7 (วารสารและโบว7ชัวร7)   ฝ{าย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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 แผ]นพับ สำรองดำเนินการ 4  2,000 8,000   
5 ค]าน้ำมันรถ สำรองดำเนินการ 1,000   1,000   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงรUอยบาทถUวน )                                                          110,100  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 110,100 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                     (นางสาวปภัชญา  ประจิตร)                                       (นายชลธี   ประทุมเทา) 
                    งานประชาสมัพันธ7                                        หัวหนUาฝ{ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานประชาสัมพันธ7 (ปwายประชาสัมพันธ7ข]าวสาร)   ฝ{าย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กระดาษ A4 สำรองดำเนินการ 120  1 รีม 120   
2 กระดาษ Photo สำรองดำเนินการ    1,000   
3 ปwายประชาสัมพันธ7

ตลอดป8 
สำรองดำเนินการ    30,000   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( สามหมื่นหน่ึงพันหน่ึงรUอยย่ีสบิบาทถUวน )                                                          31,120  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 31,120 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                     (นางสาวปภัชญา  ประจิตร)                                       (นายชลธี  ประทุมเทา) 
                  งานประชาสัมพันธ7                                           หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  3   หน"วยงาน  งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม  ฝSาย  บรหิารงานทั่วไป     
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  3 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    3 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL :  
1. เพื่อบริการในการ

ใชUอาคาร สถานที่และ
สิ่งแวดลUอมภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

2. เพื่อซ]อมแซม
บำรุงรักษาอาคาร 
สถานที่และสิ่งแวดลUอม 

3. เพื่อใหUบริการระบบ
สาธารณูปโภคต]าง ๆ 

4. เพื่อสำรวจ
ทรัพย7สินและอาคาร 
สถานที่ร]วมกับงานจัดซื้อ 
งานพัสดุ ครุภัณฑ7 ฝ{าย
ธุรการ การเงิน ในการ
จัดทำทะเบียนทรัพย7สิน
ของโรงเรียนใหUเปñน
ปhจจุบัน 
 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมหUองเรียนหUองประกอบการต]าง ๆ และสถานที่
ใหUพรUอมใชUงานก]อนเปgดเรียน 

2. เตรียมใหUบรกิารตามความตUองการแจUงขอใชUบริการ 
3. เตรียมจัดทำตารางการใชUหUองประกอบการและ

อาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม 
4. เตรียมทำแบบบันทึกการใชUหUองประกอบการต]าง ๆ 
5. เตรียมปรับปรงุภูมิทัศน7บริเวณโรงเรียนใหUร]มรื่น

สวยงามเอื้อต]อการจัดการเรียนรูU 
6. เตรียมซ]อมแซมบำรงุรกัษาอุปกรณ7และอาคาร 

สถานที่ตามที่ไดUรบัแจUงใหUอยู]ในสภาพมั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัยพรUอมใชUงาน 

7. เตรียมวางแผนการเพื่อการใหUบรกิารสาธารณูปโภค
ภายในโรงเรียนเช]น ระบบไฟฟwา น้ำประปาใหUพรUอมใชUงาน 
และเพียงพอต]อความตUองการ 

8. เตรียมจำทำกจิกรรม 
8.1 กิจกรรมหUองน้ำสะอาดสรUางสุข 
8.2 กิจกรรมพฒันาแหล]งเรียนรูUภายในโรงเรียน 
8.3 กิจกรรมขยะเปñนศูนย7 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

เปjาหมายเชิงปริมาณ :  
1. นักเรียน ช้ันปฐมวัย

ป8ที่ 1 – ช้ันประถมศึกษา
ป8ที่ 6 ทุกคน 

2. บุคลากรทุก
หน]วยงานภายในโรงเรียน
มารีพิทกัษ7 

3. อาคารเรียน 
หUองเรียนและ
หUองปฏิบัติการต]าง ๆ 
ภายในโรงเรียนมารี
พิทักษ7    
 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  
 1. นักเรียนไดUรบัการ
บริการอาคาร สถานที่
และสิง่แวดลUอมเพียงพอ 
เหมาะสม ปลอดภัย 

2. บุคลากรไดUรับการ
บริการอาคาร สถานที่
และสิง่แวดลUอมเพียงพอ 
เหมาะสม ปลอดภัย 

3. อาคารเรียน 
หUองเรียนและ
หUองปฏิบัติการต]าง ๆ 
ไดUรับการปรบัปรุง พฒันา
ใหUมีความปลอดภัย 
เพียงพอและพรUอมใชUงาน 

4. ระบบ
สาธารณูปโภคต]าง ๆ จัด

8.4 กิจกรรมธนาคารขยะ 
8.5 กิจกรรม Big Cleaning Day 
8.6 กิจกรรมจัดบอร7ดการเรียนรูU 
8.7 กิจกรรมหUองเรียนสะอาด บรรยากาศน]าเรียน 
8.8 กิจกรรมซ]อมบำรุง 

9. เตรียมจัดทำแบบสำรวจทรัพย7สินและอาคาร สถานที่
ร]วมกับงานจัดซื้อ งานพัสดุ ครุภัณฑ7 ฝ{ายธุรการ การเงิน ใน
การจัดทำทะเบียนทรัพย7สินของโรงเรียนใหUเปñนปhจจบุัน 

10. เตรียมจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการใชU
บริการอาคาร สถานที่และสาธารณูปโภคภายในและ
ภายนอก โรงเรียน 
 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. ประสานงานกบังานระดับช้ัน ฝ{ายกจิการนักเรียน 
กำหนดหUองเรียนและหUองประกอบการและติดปwายบอกใหU
ชัดเจน 

2. จัดทำตารางการใชUหUองประกอบการและอาคาร 
สถานที่และสิ่งแวดลUอม 

3. จัดทำแบบบันทึกการใชUหUองประกอบการต]าง ๆ 
4. ปรับปรงุภูมิทัศน7บริเวณโรงเรียนใหUร]มรื่นสวยงามเอือ้

ต]อการจัดการเรียนรูU 
5. ซ]อมแซมบำรงุรักษาอปุกรณ7และอาคาร สถานที่

ตามที่ไดUรับแจUงใหUอยู]ในสภาพมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยพรUอม
ใชUงาน 

6. จัดกจิกรรมส]งเสรมิการดูแลรกัษาความสะอาด
ภายในโรงเรียน  

6.1กิจกรรมหUองน้ำสะอาดสรUางสุข 
6.2 กิจกรรมพฒันาแหล]งเรียนรูUภายในโรงเรียน 
6.3 กิจกรรมขยะเปñนศูนย7 
6.4 กิจกรรมธนาคารขยะ 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

อย]างมีระบบ พรUอมใชU
งาน 

5. ทรัพย7สินและ
อาคารสถานที่ไดUรบัการ
สำรวจเปñนปhจจุบัน 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  
 1. ครู นักเรียน และ
บุคลากรโรงเรียนมารี
พิทักษ7 รUอยละ 85 ไดUรับ
การบริการอาคารสถานที่
และสิง่แวดลUอมอย]าง
เพียงพอ 

2. อาคารเรียน 
หUองเรียนและ
หUองปฏิบัติการ รUอยละ 
100 ไดUรับการปรับปรงุ 
พัฒนาใหUมีความปลอดภัย 
เพียงพอและพรUอมใชUงาน
ตลอดเวลา 

3. ทรัพย7สินและ
อาคารสถานที่ รUอยละ 
100 ไดUรับการสำรวจใหU
เปñนปhจจบุัน 
 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบประเมินความ
พึงพอใจของผูUใชUบริการ 

2. แบบบันทกึการ
ซ]อมบำรุง 

6.5 กิจกรรม Big Cleaning Day 
6.6 กิจกรรมจัดบอร7ดการเรียนรูU 
6.7 กิจกรรมหUองเรียนสะอาด บรรยากาศน]าเรียน 
6.8 กิจกรรมซ]อมบำรุง 

7. ดำเนินการจัดทำปwายสัญลักษณ7/ปwายช้ีบ]ง เช]น ปwาย
สัญลักษณ7 ระบบจราจร ปwายนิเทศ 
ต]าง ๆ 

8. สำรวจทรัพย7สินและอาคาร สถานทีร่]วมกับงานจัดซื้อ 
งานพัสดุ ครุภัณฑ7 ฝ{ายธุรการ การเงิน ในการจัดทำ
ทะเบียนทรพัย7สินของโรงเรียนใหUเปñนปhจจุบัน 

9. ใหUบริการระบบสาธารณูปโภคต]าง ๆ เช]น ระบบ
ไฟฟwา น้ำประปาใหUพรUอมใชUงาน และเพียงพอต]อความ
ตUองการ 

10. บันทึกการใชUหUองประกอบการต]าง ๆ 
11. จัดทำแบบสำรวจความพงึพอใจในการใชUบริการ

อาคาร สถานที่และสาธารณูปโภคภายในและภายนอก 
โรงเรียน 
  
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. สำรวจความพึงพอใจในการใชUบรกิาร 
1.1 กิจกรรมหUองน้ำสะอาดสรUางสุข 
1.2 กิจกรรมพฒันาแหล]งเรียนรูUภายในโรงเรียน 
1.3 กิจกรรมขยะเปñนศูนย7 
1.4 กิจกรรมธนาคารขยะ 
1.5 กิจกรรม Big Cleaning Day 
1.6 กิจกรรมจัดบอร7ดการเรียนรูU 
1.7 กิจกรรมหUองเรียนสะอาด บรรยากาศน]าเรียน 
1.8 กิจกรรมซ]อมบำรุง 

2. ตรวจเช็คระบบไฟฟwาใหUอยู]ในสภาพใชUงานไดUดีและ
ปลอดภัย 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

3. แบบสำรวจ
ทรัพย7สิน 

3. ตรวจเช็คระบบท]อน้ำประปาใหUอยู]ในสภาพดีพรUอม
ใชUงานอยู]เสมอ 
 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

1. สรุปผลการการดำเนินงานกิจกรรม 
1.1 กิจกรรมหUองน้ำสะอาดสรUางสุข 
1.2 กิจกรรมพฒันาแหล]งเรียนรูUภายในโรงเรียน 
1.3 กิจกรรมขยะเปñนศูนย7 
1.4 กิจกรรมธนาคารขยะ 
1.5 กิจกรรม Big Cleaning Day 
1.6 กิจกรรมจัดบอร7ดการเรียนรูU 
1.7 กิจกรรมหUองเรียนสะอาด บรรยากาศน]าเรียน 

2. นำเสนอต]อหัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป เพื่อรายงาน
ผูUบริหารใหUรับทราบ 

3. สรุปรายงานนำส]งงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ{าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม (กิจกรรมหUองน้ำสะอาด สรUางสุข) ฝ{าย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กรดาษ A4  Double A 80 แกรม 120  2 รีม 240   

2 
น้ำยาลUางหUองน้ำ 
น้ำหอมปรบัอากาศ
ผUาเช็ดมือ สบู]  

สำรองดำเนินการ    15,000   

3 
ค]าเขUาเล]มสรุปผลการ
ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงหมื่นหUาพันเจ็ดรUอยสีส่ิบบาทถUวน )                                                          15,740  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 15,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                               ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นายชนะชัย  วงศ7มะแสน)                                          (นายชลธี ประทุมเทา)      
               งานอาคาร สถานที่และสิง่แวดลUอม                                   หัวหนUาฝ{ายบริหารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม (กิจกรรมพฒันาแหล]งเรียนรูU ฝ{ายในโรงเรียน)  
ฝ{าย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กรดาษ A4  Double A 80 แกรม 120  2 รีม 240   
2 ค]าจัดทำสวนเกษตร  สำรองดำเนินการ    30,000   
3 ค]าเขUาเล]มสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 
สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สามหมื่นเจ็ดรUอยสีส่ิบบาทถUวน )                                                          30,740  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 30,740 บาท    งบจัดหา         บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นายชนะชัย  วงศ7มะแสน)                                          (นายชลธี ประทุมเทา)      
                  งานอาคาร สถานที่และสิง่แวดลUอม                                  หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม (กิจกรรมขยะเปñนศูนย7)  ฝ{าย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กรดาษ A4  Double A 80 แกรม 120  3 รีม 360   
2 ค]าจักซื้อตาช่ัง   สำรองดำเนินการ    500   
3 ค]าเขUาเล]มสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 
สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงพันสามรUอยหกสบิบาทถUวน )                                                          1,360  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 1,360 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นายชนะชัย  วงศ7มะแสน)                                          (นายชลธี ประทุมเทา)      
                 งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม                                   หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม (กิจกรรมธนาคารขยะ) ฝ{าย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กรดาษ A4  Double A 80 แกรม 120  2 รีม 240   
2 ค]าจัดสรUางโรงขยะ  สำรองดำเนินการ    20,000   
3 ติดต้ังระบบ 

Network 
สำรองดำเนินการ    1,000   

4 ค]าเขUาเล]มสรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สองหมื่นหน่ึงพันเจ็ดรUอยสี่สบิบาทถUวน )                                                          21,740  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 21,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นายชนะชัย  วงศ7มะแสน)                                          (นายชลธี ประทุมเทา)      
                งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม                                   หัวหนUาฝ{ายบริหารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม (กิจกรรม Big Cleaning Day) ฝ{าย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กรดาษ A4  Double A 80 แกรม 120  2 รีม 240   
2 ค]าอุปกรณ7ทำความ

สะอาด เช]น น้ำยาถู
พื้น น้ำยาเช็ดกระจก 
ไมUกวาด เปñนตUน  

สำรองดำเนินการ    25,000   

3 ค]าเขUาเล]มสรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สองหมื่นหUาพันเจ็ดรUอยสีส่ิบบาทถUวน )                                                          25,740  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 25,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นายชนะชัย  วงศ7มะแสน)                                          (นายชลธี ประทุมเทา)      
             งานอาคาร สถานที่และสิง่แวดลUอม                                      หัวหนUาฝ{ายบริหารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม (กิจกรรมจัดบอร7ดการเรียนรูU) ฝ{าย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กรดาษ A4  Double A 80 แกรม 120  2 รีม 240   
2 ค]าจัดบอร7ด เทอม 1 สำรองดำเนินการ 500  22  11,000   
3 ค]าจัดบอร7ด เทอม 2 สำรองดำเนินการ 500  22 11,000   
4 ค]าเขUาเล]มสรุปผลการ

ดำเนินกิจกรรม 
สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สองหมื่นสองพันเจ็ดรUอยสีส่ิบบาทถUวน )                                                          22,740  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 22,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นายชนะชัย  วงศ7มะแสน)                                          (นายชลธี ประทุมเทา) 
                 งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม                                หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม (กิจกรรมหUองเรียนสะอาด บรรยากาศน]าเรียน)  
ฝ{าย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กรดาษ A4  Double A 80 แกรม 120  2 รีม 240   
2 ค]าไมUกวาด ไมUถูพื้น 

น้ำยาเช็ดกระจก 
สำรองดำเนินการ    15,000   

3 ค]าจัดทำเอกสารการ
ประเมินหUองเรียน 

สำรองดำเนินการ    3,000   

4 คำดำเนินการ สำรองดำเนินการ    500   
รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สองหมื่นแปดพันเจ็ดรUอยสีส่ิบบาทถUวน )                                                          18,740  

 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 18,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นายชนะชัย  วงศ7มะแสน)                                          (นายชลธี ประทุมเทา) 
                  งานอาคาร สถานที่และสิง่แวดลUอม                                หัวหนUาฝ{ายบริหารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม (งานสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ7) ฝ{าย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กรดาษ A4  Double A 80 แกรม 120  3 รีม 360   
2 ค]าจัดทำสต๊ิกเกอร7

ทะเบียนสินทรัพย7 
สำรองดำเนินการ    3,000   

3 ค]าเขUาเล]มสรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สามพันแปดรUอยหกสิบบาทถUวน )                                                          3,860  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 3,860 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นายชนะชัย  วงศ7มะแสน)                                          (นายชลธี ประทุมเทา)      
                 งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม                                   หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม (งานซ]อมบำรุง) ฝ{าย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กรดาษ A4  Double A 80 แกรม 120  2 รีม 240   
2 ค]าปรับปรงุ ซ]อมแซม

อาคารเรียน 
หUองเรียนและ
หUองปฏิบัติการ 

สำรองดำเนินการ    200,000   

3 ค]าปรับปรงุ ซ]อมแซม
วัสดุ ครุภัณฑ7ภายใน 
หUองเรียนและ
หUองปฏิบัติการ 

สำรองดำเนินการ    100,000   

4 ค]าดูแลรักษา
เครื่องปรบัอากาศ
ภายในหUองเรียนและ
หUองปฏิบัติการ 

สำรองดำเนินการ    100,000   

5 ค]าเขUาเล]มสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สามพันแปดรUอยหกสิบบาทถUวน )                                                          400,740  
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สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 400,740 บาท    งบจัดหา          บาท 
 
 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นายชนะชัย  วงศ7มะแสน)                                          (นายชลธี ประทุมเทา)      
              งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลUอม                                     หัวหนUาฝ{ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  4   หน"วยงาน  งานโภชนาการ      ฝSาย  บรหิารงานทั่วไป                         
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  1 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    1 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL :  
1. เพื่อใหUบริการ

อาหารและเครื่องด่ืมแก]
นักเรียนและบุคลากร 

2. เพื่อบริการและ
เครื่องด่ืมในการอบรม 
สัมมนา ของโรงเรียน 

3. เพื่อเพื่อสำรวจ
ความพอใจของ
ผูUใชUบริการ 
 
เปjาหมายเชิงปริมาณ :  

1. นักเรียนทกุ
ระดับช้ันของโรงเรียนมารี
พิทักษ7 

2. บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนมารพีทิักษ7 
 
เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมแต]งต้ังผูUรับผิดชอบงานดUานโภชนาการ 
2. เตรียมสำรวจจำนวนนักเรียนและบุคลากรของ

โรงเรียน เพือ่จัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมใหUเพียงพอ 
3. เตรียมจัดทำตารางอาหารกลางวัน ประสานงานกบั

งานอาคาร สถานที่และสิง่แวดลUอมในการติดเพื่อเผยแพร]ใหU
นักเรียนและบุคลากรที่โรงอาหารของโรงเรียน 

4. เตรียมวางแผนและประสานงานกับงานจัดซื้อ งาน
พัสดุ ครุภัณฑ7 ฝ{ายธุรการ การเงินในการซื้อวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารในแต]ละวัน 

5. เตรียมดำเนินการประกอบอาหารและจัดทำเครื่องด่ืม
ในแต]ละวันใหUกับนักเรียนและบุคลากร 

6. เตรียมใหUบรกิารและเครื่องด่ืมในการอบรม สัมมนา
ของโรงเรียน 

7. เตรียมจัดกิจกรรมส]งเสริมดUานโภชนาการ 
7.1 กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพดUานโภชนาการ 
7.2 กิจกรรมจัดบอร7ดความรูUดUานโภชนาการ 

8. เตรียมจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ใหUบรกิาร 

 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

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. จัดทำหนังสือแต]งต้ังผูUรับผิดชอบงาน 
3. จัดประชุมผูUประกอบอาหารและน้ำด่ืมเพื่อใหUความรูU

ในการประกอบอาหารทีส่ะอาดและมีคุณภาพ 
4. ดำเนินการประกอบอาหารและจัดหาน้ำด่ืมทีส่ะอาด

ใหUกับนักเรียนและบุคลากร 
5. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพือ่ส]งเสรมิดUานโภชนาการ 

5.1 กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพดUานโภชนาการ 
5.2 กิจกรรมจัดบอร7ดความรูUดUานโภชนาการ 

6. จัดทำแบบประเมินความพงึพอใจ 
  
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. รวบรวมแบบสำรวจความพึงพอใจ 
2. กำกับดูแลการดำเนินงานโภชนาการของนักเรียน 
 

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

1. วิเคราะห7และสรุปผลขUอมูล 
2. สรุปผลการดำเนินงาน งานโภชนาการนำเสนอ

หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป ผูUอำนวยการและผูUจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานโภชนาการ (กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพดUานโภชนาการ) ฝ{าย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กระดาษ A 4 สำรองดำเนินการ 120   240   
2 ค]าจัดทำเอกสารการ

ประเมินและสรุป
รายงานผล 

สำรองดำเนินการ    2,000   

3 ค]าเขUาเล]มสรุปผลการ
ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สองพันเจ็ดรUอยสีส่ิบบาทถUวน )                                                          2,740  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 2,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                      (นางสาวทองมี  พันธุ7เกิด)                                          (นายชลธี ประทุมเทา)     
                    งานโภชนาการ                                               หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานโภชนาการ (กิจกรรมจัดบอร7ดความรูUดUานโภชนาการ) ฝ{าย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กระดาษ A 4 สำรองดำเนินการ 120  2 240   
2 ลูกแมÆก สำรองดำเนินการ 35  1 35   
3 กระดาษส ี สำรองดำเนินการ 10  20 200   
4 โปสเตอร7 สำรองดำเนินการ 20  5 100   
5 ค]าเขUาเล]มสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 
สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สองพันเจ็ดสบิหUาบาทถUวน )                                                          1,075  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 1,075 บาท    งบจัดหา          บาท 
 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                      (นางสาวทองมี  พันธุ7เกิด)                                          (นายชลธี ประทุมเทา)      
                 งานโภชนาการ                                                  หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  5   หน"วยงาน  งานโสตทัศนูปกรณ7      ฝSาย  บรหิารงานทั่วไป                          
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  3 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    3 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL :  
1. เพื่อใหUบริการระบบ

โสตทัศนูปกรณ7ภายใน
โรงเรียน 

2.เพื่อติดต้ัง  
ซ]อมแซมบำรุงรกัษา
โสตทัศนูปกรณ7ภายใน
โรงเรียน 

3. เพื่อทำทะเบียน
วัสดุ/อุปกรณ7  งาน
โสตทัศนูปกรณ7ภายใน
โรงเรียน 

4. เพื่อสำรวจความพึง
พอใจการใหUบริการระบบ
โสตทัศนูปกรณ7ใน
โรงเรียน 
 
เปjาหมายเชิงปริมาณ :  

1. หUองเรียนทุกหUอง

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมคำสัง่แต]งต้ังผูUรบัผิดชอบงาน 
2. เตรียมใหUบรกิารระบบโสตทัศนูปกรณ7ภายในโรงเรียน 
3. เตรียมติดต้ัง  ซ]อมแซมบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ7

ภายในโรงเรียน 
4. เตรียมสำรวจวัสดุ/อุปกรณ7 โสตทัศนูปกรณ7ภายใน

โรงเรียน 
5. เตรียมสรปุรายงานการใหUบริการระบบ

โสตทัศนูปกรณ7ในโรงเรียน 
6. เตรียมสำรวจความพงึพอใจการใหUบรกิารระบบ

โสตทัศนูปกรณ7ในโรงเรียน 
 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 
1. ประชุมหรือประชาสัมพันธ7ช้ีแจงการใหUบรกิารการใชU

โสตทัศนูปกรณ7 แก] ครูนักเรียนในโรงเรียน 
2. จัดทำแบบบันทึกการขอใชUบริการโสตทัศนูปกรณ7 
3. จัดทำตารางบันทึกการใหUบรกิารดUานโสตทัศนูปกรณ7 
4. ช้ีแจงแนวปฏิบัติการใหUบรกิารดUานโสตทัศนูปกรณ7 

แก]นักเรียนและครู ในช]องทางต]างๆ เช]น การประชุม

 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ทำการภายในโรงเรียนมา
รพีิทักษ7 

2. หUองประชุมทกุหUอง   
 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  
1. หUองเรียนทุกหUอง

ทำการมโีสตทัศนูปกรณ7
พรUอมใชU 

2. หUองประชุมทกุหUอง
มีอุปกรณ7โสตทัศนูปกรณ7
พรUอมใชU 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  
1. รUอยละ  85  ของ

หUองเรียนทำการโรงเรียน
มารีพิทกัษ7มี
โสตทัศนูปกรณ7พรUอมใชU
งาน 

2. รUอย 85 ของหUอง
ประชุมมีอุปกรณ7
โสตทัศนูปกรณ7พรUอมใชU
งาน 

3. รUอยละ 100 ของ
อุปกรณ7โสตทัศนูปกรณ7มี
การสำรวจเปñนปhจจุบัน 

4. รUอยละ 85 ของ
ผูUเรียนและครูมีความพึง
พอใจในการใชUบริการ
ระบบโสตทัศนูปกรณ7
ภายในโรงเรียน 

ประจำเดือน เว็บไซต7 หรือติดบอร7ด 
5. ติดต้ัง ซ]อมแซม บำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ7

ภายในโรงเรียนตามทีม่ีผูUใชUบริการรUองขอ 
6. จัดทำทะเบียนวัสดุ/อปุกรณ7ของงานโสตทัศนูปกรณ7

ในโรงเรียน 
8. ประสานงานส]งหมายเลขทะเบียนวัสดุ/อปุกรณ7 ใน

งานโสตทัศนูปกรณ7 ใหUกับงานจัดซือ้และงานพัสดุภัณฑ7 ฝ{าย
ธุรการ – การเงิน เพื่อลงทะเบียนทรัพย7สินของโรงเรียน 

7. ใหUบริการหUองประชุม อุปกรณ7โสตทัศนูปกรณ7แก]ครู 
นักเรียน 

8. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการใหUบริการระบบ
โสตทัศนูปกรณ7ในโรงเรียน 
  
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจบันทึกการใชUวัสดุ/อปุกรณ7โสตทัศนูปกรณ7
ภายในโรงเรียนมารพีิทักษ7 

2. ตรวจบันทึกการใชUหUองประชุมภายในโรงเรียนมารี
พิทักษ7 

3. ตรวจเช็คอุปกรณ7โสตทัศนูปกรณ7ใหUพรUอมใชUงาน
ตลอดเวลา 

4. ตรวจเช็คทะเบียนวัสดุ/อปุกรณ7ของงาน
โสตทัศนูปกรณ7ในโรงเรียน 

5. สำรวจความพึงพอใจในการใชUบรกิารงาน
โสตทัศนูปกรณ7ในโรงเรียน 
 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

1. สรุปสถิติการใหUบริการดUานโสตทัศนูปกรณ7เปñน
รายวัน/สัปดาห7/เดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

2. สรุปผลบันทกึการใชUหUองประชุมภายในโรงเรียน 
3. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผูUใชUบรกิาร

 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบบันทกึการใชU
วัสดุ/อุปกรณ7งาน
โสตทัศนูปกรณ7ภายใน
โรงเรียนมารพีทิักษ7 

2. แบบบันทกึการใชU
หUองประชุม 

3. แบบสำรวจอุปกรณ7
โสตทัศนูปกรณ7 

3. แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

โสตทัศนูปกรณ7ในโรงเรียน 
4. สรุปรายงานผลการดำเนินงานของงาน

โสตทัศนูปกรณ7 เสนอหัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป เพื่อส]ง
ต]อใหUกับงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ{ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 

 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

160 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานโสตทัศนูปกรณ7 (งานจัดทำทะเบียนโสตทัศนูปกรณ7) ฝ{าย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กระดาษ A4 สำรองดำเนินการ 120  1 120   
2 สต๊ิกเกอร7หมายเลข

ทะเบียน
โสตทัศนูปกรณ7 

สำรองดำเนินการ    2,000   

3 ค]าเขUาเล]มสรุปผลการ
ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สองพันหกรUอยย่ีสิบบาทถUวน )                                                          2,620  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 2,620 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                       (นายชลธี  ประทุมเทา)                                            (นายชลธี ประทุมเทา)     
                งานโสตทัศนูปกรณ7                                              หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
  
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานโภชนาการ (งานซ]อมบำรุงอุปกรณ7โสตทัศนูปกรณ7) ฝ{าย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 ค]าซ]อมบำรุงอปุกรณ7
โสตทัศนูปกรณ7 (ทีวี 
เครื่องเสียง ไมค7 ไมค7
ลอย) 

สำรองดำเนินการ    30,000   

2 ค]าเขUาเล]มสรุปผลการ
ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สามหมื่นหUารUอยบาทถUวน )                                                          30,500  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 30,500 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                       (นายชลธี  ประทุมเทา)                                            (นายชลธี ประทุมเทา)      
                งานโสตทัศนูปกรณ7                                              หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

162 

 
 

 

 

 

ลำดับท่ี  6   หน"วยงาน  งานสวัสดิภาพและจราจร      ฝSาย  บรหิารงานทั่วไป                                        
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  3 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    3 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL :  
1. เพื่อดำเนินการ

จัดระบบความปลอดภัย
ในโรงเรียน ไดUแก] 
การจราจร ปwาย
สัญลักษณ7ต]าง ๆ ใน
โรงเรียน 

2. เพื่อจัดกจิกรรม
ส]งเสริมเกี่ยวกับการรกัษา
ความปลอดภัยของ
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน ไดUแก] การซUอม
อัคคีภัย การปwองกันภัย
จากยุง 

3. เพื่อการซ]อมแซม
ดูแลรักษาอปุกรณ7 
เกี่ยวกับระบบความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 

4. เพื่อสรุปผลการ

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมประชุมคณะกรรมการผูUรับผิดชอบงาน 
2. เตรียมสำรวจปwายสญัลกัษณ7และเสUนทางการจราจร

ในโรงเรียน 
3. เตรียมซ]อมแซมดูแลรกัษาอุปกรณ7ตามทีส่ำรวจพบใน

แต]ละช]วงเวลา 
4. เตรียมประสานกับงานสารบรรณ ฝ{ายธุรการ – 

การเงิน เพื่อจัดทำจดหมายเชิญเจUาหนUาที่ตำรวจในทUองที่
เพื่อมาดูแลความปลอดภัยบรเิวณหนUาโรงเรียน 

5. เตรียมประสานกับงานสารบรรณ ฝ{ายธุรการ – 
การเงิน เพื่อจัดทำหนังสอืออกเชิญเจUาหนUาที่อัคคีภัยของ
เทศบาลในการซักซUอมใหUความรูUเบื้องตUนแก]นักเรียนและจัด
อบรมแก]บุคลากรในโรงเรียน 

6. เตรียมสถานที่จัดซUอมปwองกันอัคคีภัย 
7. เตรียมติดต]อประสานงานกบัฝ{ายที่เกี่ยวขUองเพื่อนำ

บุคลากร คร ูและนักเรียนเขUาร]วมการซUอมปwองกันอัคคีภัย 
8. เตรียมจัดหาเครื่องมืออปุกณ7 น้ำมันและยากำจัดยุง

เพื่อพ]นหมอกควันกันยุง 
9. เตรียมความพรUอมดUานสถานที่เพื่อกำหนดขอบเขต

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

163 

วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ดำเนินงานกจิกรรมงาน
จราจร  กิจกรรมซUอม
ปwองกันอัคคีภัย  กิจกรรม
พ]นหมอกควันกันยุง 

5. เพื่อสำรวจความพึง
พอใจของผูUใชUบรกิาร 

 
 

เปjาหมายเชิงปริมาณ :  
1. นักเรียนและ

บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนมารีพทิักษ7 

 
เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  

1. นักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียนมารี
พิทักษ7ไดUรับความ
ปลอดภัย 

2. นักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียนมารี
พิทักษ7ปฏิบัติตามกฎ
จราจร 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  
1. รUอยละ  85  ของ

นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนมารีพทิักษ7ไดUรับ
ความปลอดภัย 

2. รUอยละ  85  ของ
นักเรียนและบุคลากรของ

และวันพ]นหมอกควันกันยุง 
10. เตรียมจัดทำแบบประเมินความพงึพอใจ  กิจกรรม

งานจราจร  กิจกรรมซUอมปwองกันอัคคีภัย  และกิจกรรมพ]น
หมอกควันกันยุง 

11. เตรียมประสานกับงานกิจกรรมพฒันาผูUเรียน ฝ{าย
กิจการนักเรียน ใหUนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไดUทราบ
ถึงกิจกรรมรณรงค7การปwองกันโรคติดต]อต]าง ๆ 

12. เตรียมจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการ
ใหUบรกิารสวัสดิภาพและจราจร 
 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 
1. ดำเนินการจัดระบบรกัษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

ไดUแก] การจราจร ปwายสัญลักษณ7ต]างๆ ในโรงเรยีน 
2. จดักิจกรรมส]งเสรมิเกี่ยวกบัการรักษาความปลอดภัย

ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ไดUแก] 
2.1 กิจกรรมอบรมเกี่ยวกบักฎจราจร 
2.2 กิจกรรมซUอมอัคคีภัย  
2.3 กิจกรรมการพ]นหมอกควันกันยุง  

3. ประสานกับงานสารบรรณ ฝ{ายธุรการ – การเงิน 
เพื่อจัดทำจดหมายเชิญเจUาหนUาที่ตำรวจในทUองที่เพื่อมาดูแล
ความปลอดภัยบริเวณหนUาโรงเรียน  

4. ประสานกับงานสารบรรณ ฝ{ายธุรการ – การเงิน 
เพื่อจัดทำหนังสือออกเชิญเจUาหนUาทีง่านปwองกันและบรรเทา
สาธารณภัยงานอัคคีภัยของเทศบาลในการซักซUอมใหUความรูU
เบื้องตUนแก]นักเรียนและจัดอบรมแก]บุคลากรในโรงเรียน 

5. ประสานกับงานกิจกรรมพฒันาผูUเรียน ฝ{ายกิจการ
นักเรียน ใหUนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไดUทราบถึง
กิจกรรมรณรงค7การปwองกันโรคติดต]อต]างๆ  

6. ประชาสัมพันธ7ระบบการจราจรทัง้ในโรงเรียนและ
หนUาโรงเรียน แก]นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่ไดUรับ
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

โรงเรียนมารีพทิักษ7ปฏิบัติ
ตามกฎจราจร 

3. รUอยละ 100 ของ
อุปกรณ7เกี่ยวกับระบบ
ความปลอดภัยอยู]ใน
สภาพพรUอมใชUงาน
ตลอดเวลา 

4. รUอยละ 100 ของ
กิจกรรมงานดUานสวัสดิ
ภาพและจราจรมีการ
สรปุผลการดำเนินงาน 

 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบบันทกึเวร
จราจร 

2. รายงานสรุปผล
กิจกรรมซUอมปwองกัน
อัคคีภัย 

3. รายงานสรุปผล
กิจกรรมพ]นหมอกควันกัน
ยุง 

4. รายงานสรุปผลงาน
สวัสดิภาพและจราจร 

มอบหมาย 
7. ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค7ความ

ปลอดภัย เช]น การปwองกันโรคติดต]อตามนโยบายหรือ
ข]าวสารขUอมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเปñนระยะ เช]น การ
กินรUอนชUอนกลาง การลUางมือ 7 ข้ันตอน  
เปñนตUน 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. สำรวจปwายสัญลักษณ7และเสUนทางการจราจรใน
โรงเรียน 

2. กำกับติดตามการจัดระบบความปลอดภัยและ
การจราจรผ]านงานระดับช้ัน ฝ{ายกจิการนักเรียนเพื่อนำ
ขUอมูลมาปรบัปรุงในการใหUการจราจรและความปลอดภัย
ต]อไป 

3. บันทึกเวรจราจรทุกวันจันทร7ถึงวันศุกร7 
4. สำรวจความพึงพอใจกจิกรรมงานจราจร  กิจกรรม

ซUอมปwองกันอัคคีภัย  กิจกรรมพ]นหมอกควันกันยุง 
 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

1. สรุปจำนวนปwายสญัลกัษณ7และเสUนทางทีจ่ัดทำปwาย
จราจร 

2. สรุปผลบันทกึเวรจราจรทุกเดือน 
3. รายงานสรุปกจิกรรมอบรมเกี่ยวกับกฎจราจร 
3. รายงานสรุปกจิกรรมซUอมปwองกันอัคคีภัย 
4. รายงานสรุปกจิกรรมพ]นหมอกควันกันยุง 
5. สรุปผลการดำเนินงาน งานสวัสดิภาพความปลอดภัย

และจราจรฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
6. นำเสนองานหัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป ผูUแทนผูUรับ

ใบอนุญาต ผูUอำนวยการและผูUจัดการ เพือ่นำมาวางแผน
พัฒนางานในป8การศึกษาต]อไป 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานสวัสดิภาพและจราจร (กจิกรรมอบความรูUเกีย่วกับกฎจราจร) ฝ{าย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กระดาษ A4 สำรองดำเนินการ 120  1 120   
2 ค]าตอบแทนวิทยากร สำรองดำเนินการ    2,000   
3 ค]าอาหารว]าง สำรองดำเนินการ    500   
4 ค]าเขUาเล]มสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 
สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สามพันหน่ึงรUอยย่ีสิบบาทถUวน )                                                          3,120  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 3,120 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                       (นายชลธี  ประทุมเทา)                                            (นายชลธี ประทุมเทา)      
            งานสวัสดิภาพและจราจร                                          หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานสวัสดิภาพและจราจร (กจิกรรมซUอมปwองกันอัคคีภัย) ฝ{าย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กระดาษ A4 สำรองดำเนินการ    120   
2 ค]าวิทยากรอบรม สำรองดำเนินการ    2,000   
4 ค]าอาหารว]าง

วิทยากร 
สำรองดำเนินการ    500   

5 ค]าเขUาเล]มสรุปผลการ
ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สามพันหน่ึงรUอยย่ีสิบบาทถUวน )                                                          3,120  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 3,120 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                       (นายชลธี  ประทุมเทา)                                            (นายชลธี ประทุมเทา)      
            งานสวัสดิภาพและจราจร                                          หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานสวัสดิภาพและจราจร (กจิกรรมพ]นหมอกควันกันยุง) ฝ{าย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กระดาษ A4 สำรองดำเนินการ 120  1 120   
2 จัดซื้อเครื่องพ]นยุง สำรองดำเนินการ   1 25,000   
3 ค]าน้ำยากันยุง สำรองดำเนินการ   1 5,000   
4 ค]าเขUาเล]มสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 
สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สามหมื่นหกรUอยย่ีสบิบาทถUวน )                                                          30,620  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 30,620 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                       (นายชลธี  ประทุมเทา)                                            (นายชลธี ประทุมเทา)      
            งานสวัสดิภาพและจราจร                                          หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานสวัสดิภาพและจราจร (งานซ]อมบำรุงอุปกรณ7จราจร) ฝ{าย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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 ปwายจราจร/ปwาย

โรงเรียน/ปwายวัด 
สำรองดำเนินการ    10,000   

4 กรวยจราจร สำรองดำเนินการ 250  30 7,500   
5 เสื้อจราจร สำรองดำเนินการ 120  10 1,200   
6 ซ]อมบำรุงวิทยุสื่อสาร สำรองดำเนินการ   6 5,000   
7 ค]าเขUาเล]มสรุปผลการ

ดำเนินงานกจิกรรม 
สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สองหมื่นเจ็ดพันแปดรUอยย่ีสบิบาทถUวน )                                                          27,820  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 27,820 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                       (นายชลธี  ประทุมเทา)                                            (นายชลธี ประทุมเทา)      
            งานสวัสดิภาพและจราจร                                          หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/
ผูUจัดการ+ 
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ลำดับท่ี  7   หน"วยงาน  งานยานพาหนะ           ฝSาย  บรหิารงานทั่วไป                                                   
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  3 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    3 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL :  
1. เพื่อใหUบริการ

ยานพาหนะของโรงเรียน
แก]นักเรียน และบุคลากร 

2. เพื่อจัดจUาง
ยานพาหนะแก]บุคลากร
และนักเรียนในโรงเรียน 

3. เพื่อดำเนินการเรื่อง
เอกสารของยานพาหนะ
ของโรงเรียน 

4. เพื่อสำรวจความพึง
พอใจของผูUใชUบรกิาร 
 
เปjาหมายเชิงปริมาณ :  

1. นักเรียนและ
บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนมารพีทิักษ7 
 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมแต]งต้ังกรรมการผูUรบัผิดชอบงาน 
2. เตรียมยานพาหนะและคนขับใหUพรUอมตามที่

ผูUใชUบริการรUองขอ 
3. เตรียมประสานงานในการจัดจUางยานพาหนะใหUแก]

ผูUใชUบริการ 
4. เตรียมสำรวจเรื่องเอกสารต]างๆ การต]อภาษี 

ทะเบียน ประกัน ยานพาหนะของโรงเรียน 
5. เตรียมแบบสำรวจความพึงพอใจของผูUใชUบริการ 

 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 
1. จัดทำคำสั่งแต]งต้ังผูUรับผิดชอบงาน 
2. จัดทำแบบบันทึกขอใชUบริการ ใหUกับผูUใชUบริการไวUใชU

กรอกขUอมูลในการขอใชU 
3. จัดทำตารางการขอใชUบรกิารยานพาหนะของ

โรงเรียน ตามแบบบันทึกทีม่ีการรUองขอ 
4. จัดซื้อจัดจUางยานพาหนะใหUแก]ผูUใชUบริการ 
5. ใหUบริการแก]ผูUใชUบริการยานพาหนะ 
6. เบิกค]าใชUจ]ายในการดำเนินการต]อภาษี ทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

1. นักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียนมารี
พิทักษ7ไดUรับบรกิาร
ยานพาหนะดUวยความ
สะดวกปลอดภัย 

2. นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนมี
ยานพาหนะพรUอมใชU 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  
1. รUอยละ  85  ของ

นักเรียนและบุคลากร
ไดUรับบริการยานพาหนะ
ดUวยความสะดวก
ปลอดภัย 

 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. สรุปสถิติการขอใชU
บริการยานพาหนะ แต]ละ
สัปดาห7/ภาคเรียน/ป8
การศึกษา 

2. สรุปรายงานผลการ
ใชUบริการยานพาหนะ 

3. สรุปรายการการต]อ
ภาษี ทะเบียน ประกัน 
ยานพาหนะของโรงเรียน 

ประกัน ยานพาหนะของโรงเรียนส]งต]อใหUฝ{ายธุรการ – 
การเงินดำเนินการต]อไป 

7. จัดทำแบบประเมินความพงึพอใจในการใชU
ยานพาหนะของนักเรียน/บุคลากรในโรงเรียน 
  
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบบันทกึสถิติการขอใชUบรกิารยานพาหนะ 
แต]ละสปัดาห7/ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

2. สำรวจเรื่องเอกสารต]างๆ การต]อภาษี ทะเบียน 
ประกัน ยานพาหนะของโรงเรียน  

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

1. สรุปสถิติการขอใชUบริการยานพาหนะ แต]ละสปัดาห7/
ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

2. สรุปรายงานผลการใชUบริการยานพาหนะ 

 

3. สรุปรายการการต]อภาษี ทะเบียน ประกัน 
ยานพาหนะของโรงเรียน 

4. สรุปและรายงานผลความพึงพอใจในการใชU
ยานพาหนะของนักเรียน/บุคลากรในโรงเรียน 

5. สรุปการใชUยานพาหนะส]งหัวหนUาฝ{ายบริหารงาน
ทั่วไป ประสานส]งต]องานเทคโนโลยี 

6. รายงานผลต]อหัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป เพื่อ
รายงานต]อ ผูUอำนวยการและผูUจัดการ และนำขUอมูลส]งต]อ
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ{ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 

 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานยานพาหนะ (งานต]อทะเบียนและภาษีรถยนต7) ฝ{าย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 ภาษีรถยนต7  สำรองดำเนินการ   4 70,000   
2 พรบ. สำรองดำเนินการ   4 4,000   
3 ประกันภัย สำรองดำเนินการ   4 65,000   
4 นำมันรถยนต7 สำรองดำเนินการ   4 80,000   
5 ซ]อมบำรุง สำรองดำเนินการ   4 100,000   
6 ค]าเอกสารและเขUา

เล]มสรุปผลการ
ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สามแสนหน่ึงหมื่นเกUาพันหUารUอยบาทถUวน )                                                          319,500  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 319,500 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                       (นายชลธี  ประทุมเทา)                                            (นายชลธี ประทุมเทา)      
                  งานยานพาหนะ                                                หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  8   หน"วยงาน  งานหUองสมุด           ฝSาย  บรหิารงานทั่วไป                                                   
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  3 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    3 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL :  
1. เพื่อใหUบริการยืม – 

คืน หนังสือ สือ่ Internet 
ใหUแก]นักเรียนและ
บุคลากร 

2. เพื่อจัดหาสื่อ
อุปกรณ7หUองสมุดแต]ละป8
การศึกษา 

3. เพื่อซ]อมแซม
หนังสือ สื่ออปุกรณ7 ใน
หUองสมุด 

4. เพื่อจัดกจิกรรม
ส]งเสริมรกัการอ]านของ
นักเรียนในป8การศึกษา 

 
เปjาหมายเชิงปริมาณ :  

1. นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาป8ที่ 1 – 6 

2. บุคลากรใน
โรงเรียนมารพีทิักษ7 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมสำรวจความตUองการ การจัดซื้อหนังสือจาก
ตัวแทนนักเรียนโดยประสานงานกับงานระดับช้ัน ฝ{าย
กิจการนักเรียน 

2. เตรียมสำรวจการซือ้หนังสือ ทำรายการหนังสือ 
ประสานงานกบังานจัดการเรียนรูU ฝ{ายวิชาการ 

3. เตรียมการจัดซื้อหนังสอื เพื่อนำเสนอราคาหนังสือ 
4. เตรียมนำเสนองานจัดซือ้หนังสือกับงานจัดซือ้ งาน

พัสดุ ครุภัณฑ7 ฝ{ายธุรการ - การเงิน 
5. จัดเตรียมจดัแยกหนังสือและลงทะเบียนหนังสือตาม

หมวดหมู]ตามระบบดิวอี ้
6. เตรียมประสานงานกบังานโสตทัศนูปกรณ7 ฝ{าย

บรหิารงานทั่วไป เพื่อจัดซื้อเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเขUา
หUองสมุด 

7. เตรียมจัดทำบันทึกสถิติการเขUาใชUหUองสมุด ของ
นักเรียนและครเูปñนรายวันและรายบุคคล 

8. เตรียมประสานงานกบังานอาคาร สถานที่และ
สิ่งแวดลUอม ฝ{ายบริหารงานทั่วไป เพื่อปรับปรงุหUองสมุด 

9. เตรียมจัดกิจกรรมส]งเสริมรกัการอ]านของนักเรียน 
9.1 กิจกรรมจัดบอร7ดนิทรรศการ 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  
1. นักเรียนและ

บุคลากรไดUรับการบริการ
ยืม – คืนหนังสืออย]าง
สะดวก 

2. นักเรียนและ
บุคลากรมสีื่ออุปกรณ7ใน
หUองสมุดใชUอย]างเพียงพอ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  
1. นักเรียนและ

บุคลากรรUอยละ 85 ไดUรับ
บริการหUองสมุดอย]าง
เพียงพอ 

2. ครูและนักเรียน 
รUอยละ 85 ไดUแสวงหา
ความรูUดUวยตนเองจากสื่อ
ที่หลากหลาย 

 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบประเมินความ
พึงพอใจของผูUใชUบริการ
หUองสมุด 

2. รายงานผลสรุปงาน
หUองสมุด 

9.2 กิจกรรมหUองสมุดเคลื่อนที ่
9.3 สปัดาห7หUองสมุด 
9.4 กิจกรรมหUองสมุดมีชีวิต 

 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. จัดทำแบบใหUบริการยืม – คืน หนังสือ สือ่ Internet 
ใหUแก]นักเรียนและบุคลากร 

2. ซ]อมแซมหนังสือ สื่ออุปกรณ7 ในหUองสมุด 
3. ดำเนินการใหUบริการยืม – คืน หนังสอื สื่อ Internet 

ใหUแก]นักเรียนและบุคลากร 
4. จัดทำบัตรสมาชิกใหUกับนักเรียนและบุคลากร 
5. จัดกิจกรรมส]งเสรมิรักการอ]านของนักเรียน 

5.1 กิจกรรมจัดบอร7ดนิทรรศการ 
5.2. กิจกรรมหUองสมุดเคลื่อนที ่
5.3 สปัดาห7หUองสมุด 
5.4 กิจกรรมหUองสมุดมีชีวิต 

6. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผูUใชUบริการ 
 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล    (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบหนังสือในแต]ละภาคเรียน 
2. สำรวจความพึงพอใจของผูUใชUบริการหUองสมุด 
3. ตรวจเช็คสถิติการเขUาใชUหUองสมุดของนักเรียนและ

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

1. เก็บรวบรวมขUอมลู วิเคราะห7และสรุปผลความพงึ
พอใจการใชUหUองสมุด 

2. สรุปผลการดำเนินงาน งานหUองสมุดและจัดทำ
รูปเล]มนำเสนอหัวหนUาฝ{ายบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานหUองสมุด (กิจกรรมจัดบอร7ดนิทรรศการ) ฝ{าย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กระดาษ A4 สำรองดำเนินการ 120  2 240   
2 โปสเตอร7ภาพวัน

สำคัญต]างๆ 
สำรองดำเนินการ    1,000   

3 ค]าเอกสารและเขUา
เล]มสรุปผลการ
ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงพันเจ็ดรUอยสี่สบิบาทถUวน )                                                          1,740  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 1,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (นางสาวพงษ7ลดา  พลโคกก]อง)                                       (นายชลธี ประทุมเทา)      
                 งานหUองสมุด                                                    หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานหUองสมุด (กิจกรรมหUองสมุดเคลื่อนที)่ ฝ{าย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กระดาษ A4 สำรองดำเนินการ 120  2 240   
2 ค]าเอกสารและเขUา

เล]มสรุปผลการ
ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (เจ็ดรUอยสี่สบิบาทถUวน )                                                          740  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 740 บาท     งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (นางสาวพงษ7ลดา  พลโคกก]อง)                                       (นายชลธี ประทุมเทา)      
                 งานหUองสมุด                                                    หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานหUองสมุด (กิจกรรมสัปดาห7หUองสมุด) ฝ{าย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กระดาษ A4 สำรองดำเนินการ 120  2 240   
2 จัดบอร7ดนิทรรศการ สำรองดำเนินการ    5,000   
3 ค]าของรางวัล สำรองดำเนินการ    2,000   
4 ค]าเอกสารและเขUา

เล]มสรุปผลการ
ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (เจ็ดพันหน่ึงพันเจ็ดรUอยสี่สบิบาทถUวน )                                                          7,740  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 1,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (นางสาวพงษ7ลดา  พลโคกก]อง)                                       (นายชลธี ประทุมเทา)      
                 งานหUองสมุด                                                    หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานหUองสมุด (กิจกรรมหUองสมุดมีชีวิต) ฝ{าย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 จัดซื้อหนังสือใหม] สำรองดำเนินการ    100,000   
2 รถเข็นหนังสือ สำรองดำเนินการ   1 6,760   
3 จัดซื้ออปุกรณ7ใน

หUองสมุด(เครื่องเย็บ
กระดาษ แลคซี  กาว
ลาเทค กาว 2 หนUา
แบบบาง กาว 2 หนUา
แบบหนา สต๊ิกเกอร7
ใส แฟwมเกบ็งาน 
กระดาษ A 4) 

สำรองดำเนินการ    5,000   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันเจ็ดรUอยหกสิบบาทถUวน )                                                          111,760  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 111,760 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (นางสาวพงษ7ลดา  พลโคกก]อง)                                       (นายชลธี ประทุมเทา)      
                 งานหUองสมุด                                                    หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  9   หน"วยงาน  งานพยาบาล           ฝSาย  บรหิารงานทั่วไป                                                   
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  3 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    3 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 
1. เพื่อใหUบริการ

เกี่ยวกับการดูแลรักษา
สุขภาพของนักเรียน 

2. เพื่อใหUบริการ
เกี่ยวกับการดูแลรักษา
สุขภาพของบุคลากร 

3.  เพื่อจัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑ7/ยาเบื้องตUนใน
หUองพยาบาล 

4. เพื่อจัดทำทะเบียน
ยา/ครุภัณฑ7/ตรวจสอบ
คุณภาพยา 

5. เพื่อสำรวจความพึง
พอใจของผูUใชUบรกิาร 

 
เปjาหมายเชิงปริมาณ :  

1. นักเรียนของ
โรงเรียนมารีพทิักษ7ทุกคน 

2. บุคลากรทุกคนใน

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมแต]งต้ังผูUรับผิดชอบงานพยาบาล 
2. เตรียมเอกสารทีเ่กี่ยวขUองในการดูแลรักษาสุขภาพ

ของนักเรียน 
3. เตรียมกำหนดการตรวจสุขภาพประจำป8ของนักเรียน

และบุคลากร 
4. เตรียมจัดหาวัสดุ/ยาเบื้องตUนในหUองพยาบาล 
5. เตรียมจัดทำทะเบียนยา/ครุภัณฑ7/ตรวจสอบคุณภาพ

ยา 
6. เตรียมจัดกิจกรรมส]งเสริมงานพยาบาล 

6.1 กิจกรรมฉีดวัคซีนสรUางภูมิคุUมกันโรคนักเรียน 
6.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพฟhนนักเรียน 
6.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
6.4 กิจกรรมตรวจสุขภาพครู บุคลากรและพนักงาน 
6.5 กิจกรรมหUองพยาบาลเคลื่อนที ่

7. เตรียมทำแบบสำรวจความพงึพอใจของผูUใชUบริการ 
 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 
1. ดำเนินการสำรวจความตUองการยาสามัญประจำบUาน

ในตูUยาที่หUองพยาบาล 

   
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

โรงเรียนมารพีทิักษ7ทุกคน 
 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  
1. มีการจัดตรวจสอบ

สุขภาพประจำป8ของครู 
เจUาหนUาที่และนักเรียน 

2. มีการจัดหUอง
พยาบาลและยาประจำ
หUองพยาบาลอย]าง
เพียงพอ 

3. ส]งนักเรียนเขUาพกั
รักษาต]อที่โรงพยาบาล
เมื่อนักเรียนเจบ็ป{วยหนัก 

4. จัดฉีดวัคซีนใหUกับ
นักเรียนระดับ ป.5 และ 
ป.6 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  
1. รUอยละ 90 มีการ

จัดบรรยากาศหUอง
พยาบาล เวชภัณฑ7และยา
สามัญประจำบUาน 

2. รUอยละ 95 ของ
นักเรียนที่เจ็บป{วยไดUรับ
การดูแลรักษา 

3. รUอยละ 90 ของ
ผูUเรียนมีความพึงพอใจใน
การใชUบรกิารหUอง
พยาบาล 
 

2. ดำเนินการจัดซื้อยาที่ตUองการเพิ่มเติม 
3. จัดตูUยาแยกประเภทยาใชUภายในและยาใชUภายนอก 

อุปกรณ7ต]างๆและเขียนช่ือกำกบัใหUเห็นชัดเจน 
4. ดำเนินงานอนามัยโรงเรียนดังน้ี 

4.1 กิจกรรมฉีดวัคซีนสรUางภูมิคุUมกันโรคนักเรียน 
4.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพฟhนนักเรียน 
4.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
4.4 กิจกรรมตรวจสุขภาพครู บุคลากรและพนักงาน 
4.5 กิจกรรมหUองพยาบาลเคลื่อนที ่

5. ประสานงานกบัหน]วยสาธารณสุขเพือ่ตรวจสุขภาพ
และฉีดวัคซีนนักเรียน 

6. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผูUใชUบรกิาร 
  

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. กำกับติดตามการดำเนินของงานพยาบาลในโรงเรียน 
2. สำรวจยาที่ยังเหลืออยู]และแยกยาที่หมดอายุการใชU

งานออกทำลาย 
3. ประเมินความพึงพอใจ 
 

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

1. เก็บรวบรวมขUอมลูวิเคราะห7และสรปุผลขUอมลูแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูUใชUบริการ 

2. สรุปผลการดำเนินงานของงานพยาบาลแก]หัวหนUา
ฝ{ายบริหารงานทั่วไป ผูUอำนวยการและผูUจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

เคร่ืองมือการติดตาม : 
1. แบบประเมินความ

พึงพอใจของผูUใชUบริการ 
2. รายงานผลสรุปงาน

พยาบาล 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานพยาบาล (กิจกรรมฉีดวัคซีนสรUางภูมิคุUมกันโรคนักเรียน) ฝ{าย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กระดาษ A4 ควอลิต้ีA4   3 360   
2 ค]าอาหารเบรค สำรองดำเนินการ    1,000   
3 ค]าเอกสารและเขUา

เล]มสรุปผลการ
ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงพันแปดรUอยหกสิบบาทถUวน )                                                          1,860  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 1,860 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                     (นางสาวพรรทิยา  ชมเชย)                                          (นายชลธี ประทุมเทา)      
                งานพยาบาล                                               หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานพยาบาล (กิจกรรมตรวจสุขภาพฟhนนักเรียน) ฝ{าย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กระดาษ A4 ควอลิต้ีA4  120  3 360   
2 ค]าอาหารเบรค สำรองดำเนินการ    1,000   
3 ค]าเอกสารและเขUา

เล]มสรุปผลการ
ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงพันแปดรUอยหกสิบบาทถUวน )                                                          1,860  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 1,860 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                     (นางสาวพรรทิยา  ชมเชย)                                          (นายชลธี ประทุมเทา)      
                งานพยาบาล                                               หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานพยาบาล (กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน) ฝ{าย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กระดาษ A4 ควอลิต้ีA4  120  3 360   
2 ค]าอาหารเบรค สำรองดำเนินการ    1,000   
3 ค]าเอกสารและเขUา

เล]มสรุปผลการ
ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงพันแปดรUอยหกสิบบาทถUวน )                                                          1,860  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 1,860 บาท    งบจัดหา         บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                     (นางสาวพรรทิยา  ชมเชย)                                          (นายชลธี ประทุมเทา)      
                งานพยาบาล                                               หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานพยาบาล (กิจกรรมตรวจสุขภาพครู บุคลากร พนักงาน) ฝ{าย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กระดาษ A4 ควอลิต้ีA4 120  3 360   
2 ค]าตรวจสุขภาพ สำรองดำเนินการ    124,200   
3 ค]าอาหารเบรค สำรองดำเนินการ    3,000   
4 ค]าเอกสารและเขUา

เล]มสรุปผลการ
ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงแสนสองหมื่นแปดพันหกสบิบาทถUวน )                                                          128,060  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 128,060 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                     (นางสาวพรรทิยา  ชมเชย)                                          (นายชลธี ประทุมเทา)      
                งานพยาบาล                                               หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานพยาบาล (กิจกรรมหUองพยาบาลเคลื่อนที)่ ฝ{าย บริหารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กระดาษ A4 ควอลิต้ีA4 80  แกรม 120  2 รีม 240   
2 ยาเวชภัณฑ7สำหรบั

หUองเรียน 
สำรองดำเนินการ    10,000   

3 ค]าเอกสารและเขUา
เล]มสรุปผลการ
ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงหมื่นเจ็ดรUอยสีส่ิบบาทถUวน )                                                          10,740  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 10,740 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                     (นางสาวพรรทิยา  ชมเชย)                                          (นายชลธี ประทุมเทา)      
                งานพยาบาล                                               หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานพยาบาล (งานจัดซื้ออปุกรณ7และเวชภัณฑ7) ฝ{าย บรหิารงานทั่วไป  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กระดาษ A4 ควอลิต้ี A4 80 แกรม 120  2 รีม 240   
2 ยาเวชภัณฑ7สำหรบั

หUองพยาบาล 
สำรองดำเนินการ    15,000   

3 ตูUยา สำรองดำเนินการ   1 3,000   
4 แฟwมบันทึกการใชUยา สำรองดำเนินการ 50  6 300   
3 ค]าเอกสารและเขUา

เล]มสรุปผลการ
ดำเนินงานกจิกรรม 

สำรองดำเนินการ    500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงหมื่นเกUาพันสี่สบิบาทถUวน )                                                          19,040  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 19,040 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                              ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                     (นางสาวพรรทิยา  ชมเชย)                                          (นายชลธี ประทุมเทา)      
                งานพยาบาล                                               หัวหนUาฝ{ายบรหิารงานทั่วไป 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  1   หน"วยงาน   งานบริหารฝ{ายธุรการ การเงิน      ฝSาย          ธุรการ การเงิน    
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3    ยุทธศาสตรLข`อท่ี    4 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

   1. เพื่อวางแผนร]วมกับ
หัวหนUาฝ{ายธุรการ การเงิน 
ในการกำหนดแผนงาน
บริหารฝ{ายธุรการ การเงิน 
   2. เพื่อส]งเสริมสนับสนุน
ในการพัฒนาบุคลากรใน
ฝ{ายใหUมปีระสิทธิภาพ 
   3. เพื่อรวบรวม และ
สรปุรายงานกาดำเนินงาน
ในฝ{ายธุรการ การเงิน ทุก
สัปดาห7 เดือน / ภาคเรียน 
/ ป8การศึกษา 
 
เปjาหมายเชิงปริมาณ : 

1.บุคลากรในฝ{าธุรการ
การเงิน 

2. คร ูนักเรียน 
ผูUปกครอง และชุมชนผูUมา

ขั้นวางแผน (P : PLAN)  

1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ{าย ธุรการ-การเงินเพื่อ  
1.1.1 เตรียมวางแผนร]วมกบั หัวหนUาฝ{ายในการ

กำหนดแผนงาน บรหิารฝ{ายธุรการ - การเงิน  
1.1.2 เตรียมส]งเสริม สนับสนุนในการพฒันาบุคลากร

ในฝ{าย ใหUมีประสิทธิภาพ  
1.1.3 เตรียมรวบรวมและสรุป รายงาน การดำเนินงาน

ในฝ{ายธุรการการเงิน ทุกสัปดาห7/เดือน/ภาคเรียน/ป8 
การศึกษา 

 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1.1 วางแผนร]วมกับหัวหนUาฝ{ายในการกำหนดแผนงาน
บรหิารฝ{ายธุรการ – การเงิน 

1.1.1 กำหนดแบบฟอร7มปฏิทิน การติดตามสรปุงาน
ของงานแต]ละงานในฝ{ายธุรการ – การเงิน 

1.1.2 ประสานงานกับงานแต]ละงานในฝ{ายธุรการ–
การเงิน เพื่อแจUงแบบฟอร7มและปฏิทินการสรปุรวบรวมงาน 

1.1.3 ประชาสัมพันธ7งานในฝ{ายใหUบุคลากรในฝ{าย
ธุรการ-การเงินและผูUที่เกี่ยวขUองรบัทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ติดต]อรับบริการ 
 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 
   1. มีการวางแผนร]วมกับ
หัวหนUาฝ{ายธุรการ การเงิน 
ในการกำหนดแผนงาน
บรหิารฝ{ายธุรการ การเงิน 
ใหUเปñนปhจจุบัน 
   2. มีการส]งเสรมิ 
สนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรในฝ{าย ใหUมี
ประสิทธิภาพ ใหUเปñน
ปhจจุบัน 
   3. มีการรวบรวม และ
สรปุรายงานการ
ดำเนินงานในฝ{ายธุรการ 
การเงิน ทุกสปัดาห7 เดือน 
/ ภาคเรียน / ป8การศึกษา 
ใหUเปñนปhจจุบัน 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 
   1. บุคลากรฝ{ายธุรการ
การเงินรUอยละ 80 
วางแผนร]วมกบัหัวหนUา
ฝ{ายในการกำหนด
แผนงานบริหารฝ{ายธุรการ
การเงิน 

2. บุคลากรฝ{ายธุรการ
การเงินรUอยละ 80 ไดUรับ
การส]งเสรมิสนับสนุนใน

1.2 ส]งเสรมิ สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในฝ{ายใหUมี
ประสิทธิภาพ 

1.2.1 รวบรวมขUอมลูความตUองการพฒันาอบรมในฝ{าย
ธุรการ–การเงิน ประสานส]งต]อใหUกับงานทรพัยากรมนุษย7 
ฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ในการจัด 
อบรม/ประชุม/สมัมนา 

1.2.2 รวบรวมขUอมลูผลการอบรม/ประชุม/สัมมนา 
ของบุคลากรในแต]ละงานในฝ{ายธุรการ – การเงิน ส]งต]อใหU
หัวหนUาฝ{ายธุรการ – การเงิน และงานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

1.3 รวบรวมและสรุปรายงาน การดำเนินงานในฝ{าย
ธุรการ – การเงิน 

1.3.1 สรุปการดำเนินงานของแต]ละงานในฝ{ายธุรการ 
การเงินนำเสนอหัวหนUาฝ{าย ผูUแทนผูUรับใบอนุญาต
ผูUอำนวยการและผูUจัดการ 

1.3.2 ส]งสรุปรายงานผลการดำเนินงานของฝ{ายธุรการ 
การเงินใหUกบังานวิจัย นโยบายและแผน ฝ{ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรเพื่อสรุปเปรียบเทียบกับแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C : CHECK) 

1.1 รวบรวมขUอมลูความตUองการพฒันาอบรมในฝ{าย
ธุรการ–การเงินประสานส]งต]อใหUกบั ฝ{ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร ในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา 

1.2 รวบรวมขUอมลูผลการอบรม/ประชุม/สัมมนา ของ
บุคลากรในแต]ละงานในฝ{ายธุรการ–การเงิน ส]งต]อใหUหัวหนUา
ฝ{ายธุรการ–การเงิน และงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ{าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

การพัฒนาบุคลากรในฝ{าย
ใหUมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถรวบรวม
และสรุปรายงาน การ
ดำเนินงานในฝ{ายธุรการ-
การเงิน ทุกสปัดาห7/เดือน/
ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

   1. แบบสรุปรายงานผล
การดำเนินงานบริหารฝ{า
ธุรการ การเงิน  

1.1 สรุปการดำเนินงานของแต]ละงานในฝ{ายธุรการ–
การเงิน นำเสนอหัวหนUาฝ{าย ผูUแทนผูUรบัใบอนุญาต
ผูUอำนวยการและผูUจัดการ 

1.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานของฝ{ายธุรการ–
การเงิน ใหUกับงานวิจัยนโยบายและแผน ฝ{ายพฒันาคุณภาพ 
การศึกษาและบุคลากร เพื่อสรปุเปรียบเทียบกบัแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน       งานธุรการ การเงิน      ฝ{าย    ธุรการ การเงิน  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 กระดาษงานพมิพ7 SMARTIST 70  

แกรม 
76 - 35 2,660   

2 วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ้นเปลอืง    4,530   
3 หมึกพมิพ7 CANON LBP 6030 760  3 2,280   
4 หมึกพมิพ7 BROTHER DCP-

7060D 
830  2 1,660   

5 หมึกพมิพ7/เครื่องfax BROTHER MFC-
7360 

830  1 830   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงหมื่นหน่ึงพันเกUารUอยหกสบิบาทถUวน ) 11,960  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 11,960 บาท    งบจัดหา          บาท 
 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                     (นางสาวจารุณี  ชัยทัด)                                        (นางสาวศศิกมล  อภัยจิต)      
                งานบริหารฝ{ายธุรการ การเงิน             หัวหนUาฝ{ายธุรการ การเงิน 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  2   หน"วยงาน         ธุรการ         ฝSาย              งานธุรการ  การเงิน          
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3    ยุทธศาสตรLข`อท่ี    4 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

   1. เพื่อวางแผนร]วมกับ
หัวหนUาฝ{ายธุรการ การเงิน 
ในการกำหนดแผนงาน
บรหิารฝ{ายธุรการ การเงิน 
    2. เพื่อส]งเสริม 
สนับสนุนในการพัฒนา 
บุคลากรในฝ{าย ใหUมี
ประสิทธิภาพ 
    3. เพื่อรวบรวม และ
สรปุรายงานการ
ดำเนินงานในฝ{ายธุรการ 
การเงิน ทุกสปัดาห7 / 
เดือน / ภาคเรียน / ป8
การศึกษา 
 
เปjาหมายเชิงปริมาณ : 

    1. ครู นักเรียน
ผูUปกครองและชุมชนผูUมา

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ{ายธุรการการเงินเพื่อ 
1.1.1 เตรียมวางแผนร]วมกบัหัวหนUาฝ{ายธุรการ–

การเงิน ในการกำหนดแผนงานธุรการ 
1.1.2 เตรียมดำเนินงานธุรการจัดทำเอกสารที่

เกี่ยวขUองกบังานธุรการ 
1.1.3 เตรียมรวบรวมและสรุปรายงานการดำเนินงาน 

งานธุรการ 
 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1.1 วางแผนร]วมกับหัวหนUาฝ{ายธุรการการเงิน ในการ
กำหนดแผนงานธุรการ 

1.1.1 ประสานงานกับงานแต]ละงานตามโครงสรUางการ
บรหิารงานโรงเรียน 

1.1.2 ประชาสัมพันธ7งานธุรการใหUผูUที่เกี่ยวขUองทราบ 
1.2 ดำเนินงานธุรการใหUมีประสิทธิภาพ 

1.2.1 ติดต]อประสานงานกับบุคคลภายในหน]วยงาน
เดียวกันหรอืหน]วยงานที่เกี่ยวขUอง เพื่อใหUการปฏิบัติงาน
เปñนไปดUวยความราบรื่น 

 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

192 

วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ติดต]อรับบริการงานธุรการ 
 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 

   1. มีการวางแผนร]วมกับ
หัวหนUาฝ{ายธุรการ  
การเงิน ในการกำหนด
แผนงานบริหารฝ{าย 
ธุรการ การเงิน ใหUเปñน
ปhจจุบัน 
   2. มีการส]งเสรมิ 
สนับสนุนในการพัฒนา 
บุคลากรในฝ{าย ใหUมี
ประสิทธิภาพ ใหUเปñน 
ปhจจุบัน 
   3. มีการรวบรวม และ
สรปุรายงานการ
ดำเนินงานในฝ{ายธุรการ 
การเงิน ทุกสปัดาห7 เดือน 
/ ภาคเรียน / ป8การศึกษา 
ใหUเปñนปhจจุบัน 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

 1. บุคลากรงานธุรการ 
รUอยละ 80 วางแผน
ร]วมกับหัวหนUาฝ{าย
ธุรการ–การเงินในการ
กำหนดแผนงานธุรการ 

2. บุคลากรงานธุรการ 
รUอยละ 80 ดำเนินงาน
ธุรการอย]างมี

1.2.2 ใหUบริการขUอมลูแก]ผูUมาติดต]องาน เพือ่ใหUไดUรบั
ขUอมูลทีจ่ะนำไปใชUประโยชน7ไดUต]อไป 

1.2.3 ผลิตเอกสารต]างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน]วยงาน และปฏิบัติหนUาที่อื่นทีเ่กี่ยวขUอง
ตามที่ไดUรับมอบหมาย 

1.3 รวบรวมและสรุปรายงาน การดำเนินงานงานธุรการ 
 
1.3.1 รวบรวมและสรุปการดำเนินงานเพื่อนำเสนอ

หัวหนUาฝ{ายธุรการการเงิน 
1.3.2 ส]งสรุปรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอ

หัวหนUาฝ{ายธุรการการเงิน 
 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานของ
ฝ{ายธุรการ-การเงิน 

1.2 ปรับปรุง แกUไข การดำเนินงานตามแผนงานของงาน
ธุรการ 
 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

1.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ 
1.2 สรุปผล รายงาน งานธุรการใหUหัวหนUาฝ{ายธุรการ-

การเงินและนำเสนอผูUบรหิาร เพือ่นำมาปรับปรงุแกUไขและ 
นำไปใชUในป8การศึกษาต]อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ประสิทธิภาพ 
3. สามารถรวบรวม

และสรุปรายงาน การ
ดำเนินงานงานธุรการ 
นำเสนอหัวหนUาฝ{าย
ธุรการ-การเงินไดU 
 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

   1. แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูUมารบับริการ
งานธุรการ 

 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน      งานธุรการ       ฝ{าย    ธุรการ การเงิน  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 กระดาษงานพมิพ7 SMARTIST 70 แก

รม 
76 - 20 1,520   

2 วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ้นเปลอืง  -  7,860   
3 หมึกพมิพ7 BROTHER DCP-

7060D 
830 - 1 830   

4 หมึกเครื่องถ]าย
เอกสาร 

KYOCERA 3,500 - 2 7,000 
 

  

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงหมื่นเจ็ดพันสองรUอยสิบบาทถUวน) 17,210  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 17,210 บาท    งบจัดหา          บาท 
 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                 (นางสาวสุดารัตน7  ปรีชากลุ)                                     (นางสาวศศิกมล  อภัยจิต)      
                        งานธุรการ                                หัวหนUาฝ{ายธุรการ การเงิน 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  3   หน"วยงาน           งานสารบรรณ        ฝSาย         งานธุรการ การเงิน         
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3    ยุทธศาสตรLข`อท่ี   4 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพื่อดำเนินการ
จัดทำเอกสารการรบั
จดหมายจากหน]วยงาน
ต]างๆ  ทั้งในและนอก
โรงเรียน 

2. เพื่อดำเนินการ
จัดทำเอกสารออกภายใน
และนอกโรงเรียน 

3. เพื่อประสานงาน
และทำทะเบียนรับพัสดุ 
ครุภัณฑ7 เอกสาร
หน]วยงานต]างๆ ใหU
บุคลากรภายในโรงเรียน 

4. เพื่อดำเนินการ
จัดทำเอกสารหน]วยงาน
ต]างๆ ที่เกี่ยวขUองกับ
โรงเรียนตามที่ไดUรับ

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ{ายธุรการการเงินเพื่อ 
1.1.1 เตรียมแต]งต้ังผูUรับผิดชอบงาน 
1.1.2 เตรียมประชุมช้ีแจงการดำเนินงาน 
1.1.3 เตรียมศึกษาสภาพปhญหาและความตUองกาi 
1.1.4 เตรียมจัดทำตารางการปฏิบัติงานและเอกสารที่

เกี่ยวขUองกบังานสารบรรณ 
 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1.1 ดำเนินการติดต]อประสานงานกบัหน]วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือตUนสังกัดตามนโยบาย หรือที่ไดUรับมอบหมาย
จากผูUอำนวยการหรือผูUจัดการ 

1.1.1 เบิกสวัสดิการค]ารักษาพยาบาลค]าการศึกษาบุตร
ค]าช]วยเหลือบุตร บุคลากรภายในโรงเรียน 

1.1.2 ประสานงานเอกสารงานทรัพยากรมนุษย7 ฝ{าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาการบรรจุ แต]งต้ัง เสนอ ผอ.รายงาน
ตUนสังกัด ศธ. 

1.1.3 ดำเนินการประสานงานทรัพยากรมนุษย7 ฝ{าย
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

มอบหมายจากหัวหนUา
ฝ{าย/ผูUอำนวยการโรงเรียน 
 

เปjาหมายเชิงปริมาณ : 

1. ครู นักเรียน 
ผูUปกครองและชุมชนผูUมา
ติดต]อรับบริการ 
เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 

1. มีการดำเนินการ
จัดทำเอกสารการรบั 
จดหมายจากหน]วยงาน
ต]างๆ  ทั้งในและนอก
โรงเรียน 

2. มีการดำเนินการ
จัดทำเอกสารออกภายใน
และนอกโรงเรียน 

3. มีการประสานงาน
และทำทะเบียนรับ 
พัสดุ ครุภัณฑ7 เอกสาร
หน]วยงานต]างๆ ใหU
บุคลากรภายในโรงเรียน 

4. มีการดำเนินการ
จัดทำเอกสารหน]วยงาน
ต]างๆ ที่เกี่ยวขUองกับ
โรงเรียนตามที่ไดUรับ
มอบหมายจากหัวหนUา
ฝ{าย/ผูUอำนวยการโรงเรียน 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

1. บุคลากรงานสาร

พัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำเอกสารขออนุญาตคร ู
ต]างชาติ 

1.1.4 ดำเนินการประสานงานทรัพยากรมนุษย7ฝ{าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/
ต]อไปใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

1.2 ดำเนินการจัดทำเอกสารการรับจดหมายหน]วยงาน
ต]างๆ 

1.2.1 การรับจดหมายและการแยกเอกสารของแต]ละ
หน]วยงาน เพื่อเตรียมลงทะเบียนหนังสอืรบัเขUาแยก 
ประเภทหนังสือรับเขUา บันทึกนำเสนอผูUจัดการและ 
ผูUอำนวยการ ลงนามแจUงหน]วยงานหรือฝ{ายต]างๆ ดำเนินงาน 

1.2.2 การรับจดหมายและการแยกเอกสารของแต]ละ
หน]วยงาน เพื่อเตรียมลงทะเบียนหนังสอืออก 

1.3 ดำเนินการงานเอกสารหน]วยงานต]างๆ ทีเ่กีย่วขUองกบั
โรงเรียน 

1.3.1 จัดทำเอกสารคำรUองขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล
ประสานงานวัดผลประเมินผลและทะเบียน ฝ{ายวิชาการ 
นำเสนอคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนเพือ่อนุมัติรับรอง
จำนวนนักเรียนและดำเนินการส]งคำรUองขอรับการอุดหนุนต]อ 
ตUนสังกัดตรวจสอบรับการอุดหนุน 

1.3.2 จัดทำเอกสารคำรUองขอรับการอุดหนุนโครงการ
อาหารเสริม (นมโรงเรียน)ประสานงานวัดผลประเมินผล 
นำเสนอคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน เพื่ออนุมัติรบัรอง 
จำนวนนักเรียนและดำเนินการส]งคำรUองขอรับการอุดหนุน
โครงการอาหารเสรมิ (นมโรงเรียน) 
 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานของ
ฝ{ายธุรการ-การเงิน 

1.2 ปรับปรุง แกUไข การดำเนินงานตามแผนงานของงาน
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

บรรณ รUอยละ 80 มีการ
จัดทำเอกสารการรบั
จดหมายจากหน]วยงาน
ต]างๆ ทั้งในและนอก
โรงเรียน 

2. บุคลากรงานสาร
บรรณ รUอยละ 80 มีการ
จัดทำเอกสารออกภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

3. บุคลากรงานสาร
บรรณรUอยละ 80 มีการ
ประสานงานและทำ
เอกสารหน]วยงานต]างๆ 
ใหUบุคลากรภายในโรงเรียน 
 4. บุคลากรงานสารบรรณ 
รUอยละ 80 มีการจัดทำ
เอกสารหน]วยงานต]างๆ ที่
เกี่ยวขUองกบัโรงเรียน
ตามที่ไดUรับมอบหมายจาก
หัวหนUาฝ{าย ผูUแทนผูUรบั 
ใบอนุญาตผูUจัดการและ 
ผูUอำนวยการ 
 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

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

1.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ 
1.2 สรุปผล รายงาน งานสารบรรณแก]หัวหนUาฝ{ายธุรการ-

การเงินและนำเสนอผูUบรหิาร เพือ่นำมาปรับปรงุแกUไขและ 
นำไปใชUในป8การศึกษาต]อไป 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน       งานสารบรรณ       ฝ{าย    ธุรการ การเงิน  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 กระดาษงานพมิพ7 SMARTIST 70 แก

รม 
76 - 30 2,280   

2 วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ้นเปลอืง    570   
3 หมึกพมิพ7 BROTHER DCP-

7060D 
830  3 2,490   

4 หมึกพมิพ7 CANON MP287 380  6 2,280   
รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงหมื่นหกรUอยหกสบิบาทถUวน ) 10,660  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 10,660 บาท    งบจัดหา          บาท 
 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                 (นางสาวสุดารัตน7  ปรีชากลุ)                                     (นางสาวศศิกมล  อภัยจิต)      
                        งานสารบรรณ                     หัวหนUาฝ{ายธุรการ การเงิน 
 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  4   หน"วยงาน      งานทะเบียนและสถิติ     ฝSาย        งานธุรการ การเงิน    
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3    ยุทธศาสตรLข`อท่ี  4   เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

  1. เพื่อสำรวจและ
รวบรวมขUอมูลนักเรียนที่
เขUาใหม] ลาออกและ
จำนวนนักเรียนทั้งหมดแต]
ละระดับช้ัน 
  2. เพื่อเก็บรวบรวมแฟwม
ประวัตินักเรียนและ
เอกสารหลักฐานต]างๆ
เกี่ยวกับการประเมินผล
นักเรียน 
  3. เพื่อจัดทำบัตร
ประจำตัวนักเรียน สำรวจ
และประสานงานกบัฝ{าย
วิชาการ จัดพิมพ7รายช่ือ
นักเรียนพรUอมทั้งออก
ใบรับรองใหUแก]นักเรียน 
  4. เพื่อจัดทำ

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

 1.1 ประชุมคณะกรรมการงานทะเบียนและสถิติเพื่อ 
1.1.1 เตรียมแต]งต้ังผูUรับผิดชอบงาน 
1.1.2 เตรียมประชุมช้ีแจงการดำเนินงาน 
1.1.3 เตรียมจัดระบบงานทะเบียนและสถิติ 

 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1.1 สำรวจและรวบรวมขUอมลูนักเรียนทีเ่ขUาใหม]ลาออก
และจำนวนนักเรียนทัง้หมดแต]ละระดับช้ัน 

1.2 เก็บรวบรวมแฟwมประวัตินักเรียนและเอกสารหลกัฐาน
ต]างๆเกี่ยวกบัการประเมินผลนักเรียน 

1.3 จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนสำรวจและประสานงาน
กับฝ{ายวิชาการจัดพิมพ7รายช่ือนักเรียนพรUอมทั้งออกใบรับรอง
ใหUแก]นักเรียน 

1.4 จัดทำประกาศนียบัตรใหUกบันักเรียนทีจ่บหลกัสูตรใน
แต]ระดับการศึกษา 

1.5 จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ใหUกบั
นักเรียนสำเร็จการศึกษาในแต]ระดับช้ันหรือนักเรียนทีล่าออก
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ประกาศนียบัตรใหUกับ
นักเรียนที่จบหลักสูตรใน
แต]ระดับการศึกษา 
  5. เพื่อจัดทำระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ใหUกับนักเรียนผูUสำเร็จ
การศึกษาในแต]ระดับช้ัน
หรือนักเรียนทีล่าออกก]อน
สำเร็จการศึกษา 
  6. เพื่อจัดทำหนังสือ
รับรองต]างๆของนักเรียน
และเอกสารการขอลา
ศึกษาต]อของนักเรียน 
  7. เพื่อจัดทำเอกสาร
ต]างๆเกี่ยวกบัความ
เปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 
เช]น ประวัติโรงเรียน สมุด
เย่ียม ตราสารโรงเรยีน 
ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 
  8. เพื่อเก็บรวบรวม
ขUอมูลการมาเรียนของ
นักเรียน 
  9. เพื่อเก็บรวบรวม
ขUอมูลการมาปฏิบัติงาน
ของครูและบุคคลากร และ
สถิติการขาด ลา มาสาย 
  10. เพื่อบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานเปñนรายวันของ
บุคลากร และรายงาน

ก]อนสำเรจ็การศึกษา 
1.6 จัดทำหนังสือรับรองต]างๆของนักเรียนและเอกสาร

การขอลาศึกษาต]อของนักเรียน 
1.7 เก็บรวบรวมขUอมลูการมาเรียนของนักเรียน 

 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานของ
ฝ{ายธุรการ-การเงิน 

1.2 ปรับปรุง แกUไข การดำเนินงานตามแผนงานของงาน
ทะเบียนและสถิติ 
 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

1.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ 
1.2 สรุปผล รายงาน งานทะเบียนและสถิติแก]หัวหนUาฝ{าย

ธุรการ-การเงินและนำเสนอผูUบริหาร เพื่อนำมาปรบัปรุงแกUไข
และนำไปใชUในป8การศึกษาต]อไป 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ผูUอำนวยการโรงเรียน
ภายในสัปดาห7สุดทUายของ
เดือน 
  11. เพื่อจัดทำเกสารและ
ประสานงานเตรียม
เอกสารในการทำการ
บรรจุครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  12. เพื่อจัดทำเอกสาร
และประสนงานเตรียม
เอกสารในการทำการถอด
ถอนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
 
เปjาหมายเชิงปริมาณ 

  1. ครู นักเรียน 
ผูUปกครองและชุมชนผูUมา
ติดต]อรับบริการ 
 
เปjาหมายเชิงคณุภาพ 

1. มีการสำรวจและ
รวบรวมขUอมูลนักเรียนที่
เขUาใหม] ลาออกและ
จำนวนนักเรียนทั้งหมดแต]
ละระดับช้ัน 

2. มีการเก็บรวบรวม
แฟwมประวัตินักเรียนและ
เอกสารหลักฐานต]างๆ
เกี่ยวกับการประเมินผล
นักเรียน 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

3. มีการจัดทำบัตร
ประจำตัวนักเรียน สำรวจ
และประสานงานกบัฝ{าย
วิชาการ จัดพิมพ7รายช่ือ
นักเรียนพรUอมทั้งออก
ใบรับรองใหUแก]นักเรียน 

4. มีการจัดทำ
ประกาศนียบัตรใหUกับ
นักเรียนที่จบหลักสูตรใน
แต]ระดับการศึกษา 

5. มีการจัดทำระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ใหUกับนักเรียนผูUสำเร็จ
การศึกษาในแต]ระดับช้ัน
หรือนักเรียนทีล่าออกก]อน
สำเร็จการศึกษา 

6. มีการจัดทำหนังสือ
รับรองต]างๆของนักเรียน
และเอกสารการขอลา
ศึกษาต]อของนักเรียน 

7. มีการจัดทำเอกสาร
ต]างๆเกี่ยวกบัความ
เปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 
เช]น ประวัติโรงเรียน สมุด
เย่ียม ตราสารโรงเรียน 
ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 

8. มีการเก็บรวบรวม
ขUอมูลการมาเรียนของ
นักเรียน 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

9. มีการเก็บรวบรวม
ขUอมูลการมาปฏิบัติงาน
ของครูและบุคคลากร และ
สถิติการขาด ลา มาสาย 

10. มีการบันทกึผลการ
ปฏิบัติงานเปñนรายวันของ
บุคลากร และรายงาน
ผูUอำนวยการโรงเรียน
ภายในสัปดาห7สุดทUายของ
เดือน 

11. มีการจัดทำเกสาร
และประสานงานเตรียม
เอกสารในการทำการ
บรรจุครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

12. มีการจัดทำ
เอกสารและประสนงาน
เตรียมเอกสารในการทำ
การถอดถอนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. บุคลากรงาน
ทะเบียนและสถิติ รUอยละ 
80 วางแผนร]วมกับหัวหนUา
ฝ{ายธุรการ–การเงินในการ
กำหนดแผน 

2. บุคลากรงาน
ทะเบียนและสถิติ 
รUอยละ 80 ดำเนินงาน
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ทะเบียนและสถิติ อย]างมี
ประสิทธิภาพ 

3. สามารถรวบรวม
และสรุปรายงาน การ
ดำเนินงานทะเบียนและ
สถิติ นำเสนอหัวหนUาฝ{าย
ธุรการ-การเงินไดU 
 
เคร่ืองมือการติดตาม 

1. แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน       งานทะเบียนและสถิติ    ฝ{าย    ธุรการ การเงิน  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 กระดาษงานพมิพ7 SMARTIST 70 แก

รม 
76 - 10 760 -  

2 วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ้นเปลอืง  -  800 -  
3 หมึกพมิพ7 BROTHER DCP-

7060D 
830 - 2 1,660 -  

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงพันหกรUอยหกสบิบาทถUวน) 1,660  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 1,660 บาท    งบจัดหา          บาท 
 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                 (นางสาวสุดารัตน7  ปรีชากลุ)                                     (นางสาวศศิกมล  อภัยจิต)      
                   งานทะเบียนและสถิติ                    หัวหนUาฝ{ายธุรการ การเงิน 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

206 

 

 

 

ลำดับท่ี  5   หน"วยงาน       งานการเงินและบัญชี    ฝSาย        งานธุรการ การเงิน    
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3    ยุทธศาสตรLข`อท่ี    4 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพื่อประสานงาน
ฝ{ายต]างๆเพื่อรวบรวม
ขUอมูลจัดทำงบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรมของแต]
ละฝ{าย 

2. เพื่อจัดทำบัญชี
รายรับ รายจ]ายของ
โรงเรียน 

3. เพื่อการจัดระบบ
บัญชี หนUาทีร่ับผิดชอบ
งานการเงินและการบัญชี
ใหUดำเนินไปดUวยความ
เรียบรUอยและเปñนปhจจบุัน 
 
เปjาหมายเชิงปริมาณ : 

1. ครู นักเรียน 
ผูUปกครอง และชุมชนผูUมา
ติดต]อรับบริการ 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ{ายธุรการการเงินเพื่อ 
1.1.1 เตรียมแต]งต้ังผูUรับผิดชอบงาน 
1.1.2 เตรียมประชุมช้ีแจงการดำเนินการ 
1.1.3 เตรียมศึกษาสภาพปhญหาและความตUองการ 
1.1.4 เตรียมจัดทำตารางการปฏิบัติงานและเอกสารที่

เกี่ยวขUองกบังานการเงินและบัญชี 
 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1.1 การรับเงิน 
1.1.1 รับเงินค]าธรรมเนียมการศึกษาค]าเรียนพิเศษ 

รายไดUอื่นๆ โดยออกใบเสรจ็รบัเงินผ]านระบบ mas school 
1.1.2 ลงบันทกึรายรับประจำวันในระบบmas school 

และสมุดบัญชีรายรบัประจำวันของโรงเรียน 
1.1.3 สรุปรายงานรายรบั 
ประจำวัน เพื่อมาตรวจสอบยอดเงินสดในมือใหUตรงกบั

ใบเสร็จ 
1.1.4 นำเงินฝากธนาคารใหUตรงตามยอดรายรับ

ประจำวันเกบ็รวบรวมเขUาแฟwม 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

 
เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 

1. มีการประสานงาน
ฝ{ายต]างๆเพื่อรวบรวม
ขUอมูลจัดทำงบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรมของแต]
ละฝ{าย 

2. มีการจัดทำบัญชี
รายรับ รายจ]ายของ
โรงเรียน 

3. มกีารจัดระบบบญัชี 
หนUาที่รบัผิดชอบงาน
การเงินและการบัญชีใหU
ดำเนินไปดUวยความ
เรียบรUอยและเปñนปhจจบุัน 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

1. ผูUใชUบริการงาน
การเงินและบัญชีรUอยละ 
80 ของไดUรับความสะดวก
ในการใหUบริการดUาน
การเงินภายในสถานศึกษา 

2. บุคลากรใน
หน]วยงานการเงินและ
บัญชีรUอยละ 80 
ปฏิบัติงานไดUอย]างมี
ประสิทธิภาพ 
 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบสอบถามความ

1.1.5 สรุปบัญชีการรบัเงินใหUหัวหนUาฝ{ายธุรการ 
การเงิน ในการตรวจสอบก]อนนำเสนอผูUบรหิาร 

1.2 การจ]ายเงิน 
1.2.1 ดำเนินการจ]ายเงินตามแบบฟอร7มการขอ

เบิกจ]ายตามโครงการที่ไดUรบัอนุมัติในการเบิกจ]าย 
1.2.2 ทำการเบิกเงินทดรองจ]ายเพือ่นำมาจ]าย

ค]าใชUจ]ายต]างๆ ที่เกิดข้ึนในแต]ละวัน 
1.2.3 ลงบันทกึรายการจ]ายเงินในระบบและสมุดบัญชี

รายจ]ายประจำวัน 
1.2.4 ประมวลผล รายงานรายจ]ายประจำวันพรUอม

แนบรายจ]าย เพื่อตรวจสอบ 
1.2.5 สรุปรายการค]าใชUจ]ายส]งใหUหัวหนUาฝ{ายธุรการ - 

การเงิน ในการตรวจสอบที่ไดUรบัการอนุมัติ 
1.3 การจัดระบบบัญชี หนUาทีร่ับผิดชอบงานการเงินและ

การบญัชี ฝ{ายธุรการ -การเงิน ใหUดำเนินไปดUวยความ
เรียบรUอยและเปñนปhจจบุัน 

1.3.1 จัดทำบัญชีแสดงสถานะการเงิน โดยแยกเปñน
หมวดหมู] งบรายไดUค]าใชUจ]ายประจำเดือนใหUหัวหนUาฝ{าย
ธุรการ– การเงิน ในการตรวจสอบก]อนนำเสนอผูUบริหารใหU
รับทราบ เพื่อวางแผนใชUจ]ายในเดือนถัดไป 

1.3.2 สรุปงบดุลประจำป8 ณ เดือนเมษายน ใหUหัวหนUา
ฝ{ายธุรการ –การเงิน ในการตรวจสอบก]อนนำเสนอผูUบรหิาร
ไดUรับทราบ 
 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C :CHECK) 

1.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน 
1.2 ปรับปรุง แกUไขการดำเนินงานตามแผนงาน 
1.3 ผูUบรหิาร ติดตามตรวจสอบผลการจ]ายเงินใหUถูกตUอง

ตามระเบียบและแนวทางงบประมาณเปñนประจำทกุวัน 
พรUอมเสนอเอกสารที่เกี่ยวขUองทัง้หมดหากถูกตUองตรงกัน
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

พึงพอใจ 
2. แบบสอบถาม และ

ผลการตรวจสอบจาก
หน]วยงานภายในและ
ภายนอก 

ผูUจัดการ ลงลายมอืช่ือ กำกับ 
1.4 ประเมินผลการบริหารจัดการเปñนประจำทุกเดือน 
1.5 รายงานตัวช้ีวัดระดับผลสำเรจ็ในการใชUจ]าย

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

1.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ 
1.2 สรุปผล รายงาน งานการเงินใหUหัวหนUาฝ{ายธุรการ - 

การเงิน และนำเสนอผูUบริหาร เพื่อนำมาปรบัปรุงแกUไขและ 
นำไปใชUในป8การศึกษาต]อไป 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน       งานการเงินและบัญชี   ฝ{าย    ธุรการ การเงิน  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 กระดาษงานพมิพ7 SMARTIST 70 แก

รม 
76 - 10 760 -  

2 กระดาษใบเสร็จ
ค]าธรรมเนียม 

กระดาษใบเสร็จ 5 - 2,500 12,500 -  

3 วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ้นเปลอืง    2,540 -  
4 หมึกพมิพ7 CANON LBP 6030 760 - 3 4,560 -  
5 หมึกพมิพ7 BROTHER DCP-

7060D 
830 - 1 1,660 -  

6 หมึกพมิพ7/เครื่องfax BROTHER MFC-
7360 

830 - 1 830 -  

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สองหมื่นแปดพันเกUารUอยเกUาสิบบาทถUวน ) 28,990  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 28,990 บาท    งบจัดหา          บาท 
 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
  (นางสาวศศิกมล  อภัยจิต)         (นางสาวศศิกมล  อภัยจิต)      
              งานการเงินและบญัชี               หัวหนUาฝ{ายธุรการ การเงิน 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  6   หน"วยงาน            จัดซื้อ จัดจUาง       ฝSาย     งานธุรการ การเงิน    
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3    ยุทธศาสตรLข`อท่ี    4 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

1.เพื่อดำเนินการจัดซื้อ
วัสดุครุภัณฑ7สิ้นเปลอืง 
ตามที่สำรวจหรือตามที่อยู]
ในแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 
 
เปjาหมายเชิงปริมาณ : 

1.ครู นักเรียน 
ผูUปกครองและชุมชนผูUมา
ติดต]อรับบริการ 
 
เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 

1. มีการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ7สิ้นเปลือง ตามที่
สำรวจหรอืตามที่อยู]ใน
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

ขั้นวางแผน(P : PLAN) 

1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ{ายธุรการการเงินเพื่อ 
1.1.1 เตรียมแต]งต้ังผูUรับผิดชอบงาน 
1.1.2 เตรียมประชุมช้ีแจงการดำเนินการ 
1.1.3 เตรียมสำรวจความตUองการในการจัดซื้อ 
1.1.4 เตรียมจัดทำตารางปฏิบัติงานและเอกสารที่

เกี่ยวขUอง 
 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1.1 นำเสนอความตUองการจากการสำรวจ 
1.2 จัดแยกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ7ทีจ่ะซื้อ 
1.3 ดำเนินการจัดซื้อแต]งต้ังคณะกรรมการ 
1.4 สำรวจรUานคUาเพื่อเปรียบเทียบราคา 
1.5 นำเสนอเพือ่พิจารณาอนุมัติ 
1.6 เบิกจ]าย การจัดซือ้ดำเนินการจัดซื้อ 
1.7 รับสินคUาสรปุการจัดซื้อและใบเสรจ็ 
 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน 
1.2 ปรับปรุง แกUไขการดำเนินงานตามแผนงาน 

 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

1. การจัดซือ้เปñนไป
อย]างมีระบบ มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบไดUคิดเปñนรUอย
ละ 80 
 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบสำรวจความ
ตUองการจัดซื้อ 

2. แบบสรุปการ
เบิกจ]าย 

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

1.1 รวบรวมขUอมลูตามแผนงาน นำมาวิเคราะห7 
1.2 สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและพฒันา

ในป8ต]อไป 

 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน       งานจัดซื้อ จัดจUาง       ฝ{าย    ธุรการ การเงิน  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 กระดาษงานพมิพ7 SMARTIST 70 แก

รม 
76 - 600 15,200   

2 วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ้นเปลอืง  -  560   
3 หมึกเครื่องถ]าย

เอกสาร 
KYOCERA 3,500  13 45,500   

4 หมึกเครื่องโรเนียว RISO 900  20 18,000   
5 กระดาษไขเครื่องโร

เนียว 
RISO 600  20 12,000   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (เกUาหมื่นหน่ึงพันสองรUอยหกสบิบาทถUวน) 91,260  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 91,260 บาท    งบจัดหา          บาท 
 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                 (นางสาวจิตรมณี  นาคนาคา)                                     (นางสาวศศิกมล  อภัยจิต)      
                   งานจัดซื้อจัดจUาง                       หัวหนUาฝ{ายธุรการ การเงิน 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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    ลำดับท่ี  7   หน"วยงาน        งานพัสดุ ครุภัณฑ7       ฝSาย     งานธุรการ การเงิน    
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3    ยุทธศาสตรLข`อท่ี    4 เปjาหมายข`อท่ี  12    
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี    2    ตัวบ"งชี้/เกณฑLท่ี  12               
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  8 ตัวบ"งชี้  8.4                         
สนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสี่ : มาตรฐานท่ี     ตัวบ"งชี้ท่ี                             
 

วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพือ่สำรวจวัสดุ 
ครุภัณฑ7 ที่คงเหลือในส
ตÆอกของงานพสัดุ ครุภัณฑ7 

2. เพือ่สำรวจความ
ตUองการใชUพสัดุ ครุภัณฑ7
ของแต]ละงานที่สงักัดแต]
ละฝ{ายของโรงเรียน 

3. เพือ่สำรวจราคา
สินคUาเพื่อนำมา
เปรียบเทียบและนำเสนอ
คณะกรรมการพจิารณา 
อนุมัติดำเนินงานจัดซื้อจัด
จUางตามระเบียบการจัดซื้อ
จัดจUาง 

4. เพือ่ดำเนินการ
เบิกจ]ายพสัดุ ครุภัณฑ7 
และสรุปยอดคงเหลือใหU
เปñนปhจจบุันทกุสปัดาห7 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ{ายธุรการการเงินเพื่อ 

1.1.1 เตรียมแต]งต้ังผูUรับผิดชอบงาน 
1.1.2 เตรียมประชุมช้ีแจงการดำเนินการ 
1.1.3 เตรียมสำรวจพสัดุ ครุภัณฑ7 ที่คงเหลอืในสต็อก

ของงานพสัดุ ครุภัณฑ7 
1.1.4 เตรียมจัดทำตารางปฏิบัติงานและเอกสารที่

เกี่ยวขUองกบังานพสัดุ ครุภัณฑ7 
 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1.1 สำรวจราคาสินคUา เพื่อนำมาเปรียบเทียบ 

1.2 น าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
1.3 ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบ 

1.4 ประสานงานกับจัดซื้อ 

1.5 ดำเนินการเบิกจ]าย พสัดุ ครุภัณฑ7 
1.6 รับพัสดุ ครุภัณฑ7 มาจากงานจัดซื้อ 
1.7 นำพัสดุ ครุภัณฑ7 ลงทะเบียนเปñนหมวดหมู] 
1.8 ทำแบบฟอร7มการเบิกจ]าย 
1.9 ประสานการเบิกจ]าย พัสดุ ครุภัณฑ7ใหUกบังานฝ{าย

 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

5. เพือ่ดำเนินการ
สำรวจและทำทะเบียน
ทรัพย7สินของโรงเรียนใหU
เปñนปhจจบุันตามที่มีการ
จัดซื้อจัดจUางเพิ่มและทกุป8
การศึกษา 

 

เปjาหมายเชิงปริมาณ : 

1. ครู นักเรียน ผูUมา
ติดต]อรับบริการทุกฝ{ายใน
สถานศึกษา 

 
เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 

1. มีการสำรวจวัสดุ 
ครุภัณฑ7 ที่คงเหลือในส
ตÆอกของงานพสัดุ ครุภัณฑ7 

2. มีการสำรวจความ
ตUองการใชUพสัดุ ครุภัณฑ7
ของแต]ละงานที่สงักัดแต]
ละฝ{ายของโรงเรียน 

3. มีการสำรวจราคา
สินคUาเพื่อนำมา
เปรียบเทียบและนำเสนอ
คณะกรรมการพจิารณา 
อนุมัติดำเนินงานจัดซื้อจัด
จUางตามระเบียบการจัดซื้อ
จัดจUาง 

4. มีการดำเนินการ
เบิกจ]ายพสัดุ ครุภัณฑ7 
และสรุปยอดคงเหลือใหU

ต]างๆ ในสถานศึกษา 
 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน 
1.2 ปรับปรุง แกUไขการดำเนินงานตามแผนงาน 

 
 

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

1.1 รวบรวมขUอมลูตามแผนงานนำมาวิเคราะห7 
1.2 สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและพฒันา

ในป8ต]อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

เปñนปhจจบุันทกุสปัดาห7 
5. มีการดำเนินการ

สำรวจและทำทะเบียน
ทรัพย7สินของโรงเรียนใหU
เปñนปhจจบุันตามที่มีการ
จัดซื้อจัดจUางเพิ่มและทกุป8
การศึกษา 
 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 

1. สามารถตรวจสอบ
การเบิกจ]ายพัสดุ-ครุภัณฑ7 
คิดเปñนรUอยละ 80 
 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบสรุปการ
เบิกจ]ายพสัดุ-ครุภัณฑ7 

2. แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน       งานพัสดุ ครุภัณฑ7       ฝ{าย    ธุรการ การเงิน  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 กระดาษงานพมิพ7 SMARTIST 70 แก

รม 
76 - 2 152 -  

2 วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุสิ้นเปลอืง  -  300 -  
3 หมึกพมิพ7 BROTHER DCP-

7060D 
830 - 1 830 -  

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงพันสองรUอยแปดสบิสองบาทถUวน) 1,282  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 1,282 บาท    งบจัดหา          บาท 
 
                                ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                 (นางสาวจิตรมณี  นาคนาคา)                                     (นางสาวศศิกมล  อภัยจิต)      
                   งานพัสดุ ครุภัณฑ7                       หัวหนUาฝ{ายธุรการ การเงิน 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  1   หน"วยงาน   งานบริหารฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม  ฝSาย     อภิบาลและแพร]ธรรม  ....... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   1    ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2   เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

 1. เพื่อวางแผนร]วมกับ
หัวหนUาฝ{ายอภิบาลและ
แพร]ธรรมในการกำหนด
แผนงานบริหารฝ{าย
อภิบาลและแพร]ธรรม 
 2. เพื่อส]งเสรมิ 
สนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรในฝ{ายใหUมี
ประสิทธิภาพ 
 3. เพือ่รวบรวมและ
สรปุรายงานการ
ดำเนินงานในฝ{ายอภิบาล
และแพร]ธรรมทุก
สัปดาห7/ทุกเดือน/ภาค
เรียน/ป8การศึกษา 
 

 

เปjาหมายเชิงปริมาณ : 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

 1. เตรียมวางแผนร]วมกบัหัวหนUาฝ{าย อภิบาลและแพร]
ธรรมในการกำหนดแผนงาน อภิบาลและแพร]ธรรม 

 2. เตรียมแผนการส]งเสริม สนับสนุนในการพฒันา
บุคลากรใหUมปีระสทิธิภาพ 
 3. เตรียมวางแผนการรวบรวมและสรปุ รายงานการ
ดำเนินงานในฝ{ายอภิบาลและแพร] ธรรมทกุสปัดาห7/ทกุ
เดือน 
 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

 1. กำหนดแบบฟอร7ม ปฏิทิน การติดตามสรปุงานของ
งานแต]ละ งานในฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม 

 2. ประสานงานกบังานแต]ละงาน ในฝ{ายอภิบาลและ
แพร]ธรรมเพือ่ แจUงแบบฟอร7มและปฏิทินการสรปุรวบรวม
งาน 
 3. ประชาสัมพันธ7งานในฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรมใหUกบั
ผูUที่เกี่ยวขUองรบัทราบ 
 4. ดำเนินงานบรหิารฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรมโดย 
จัดทำกจิกรรมดังน้ี         

 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

 1. ครผููUสอนและ
นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
มารีพิทกัษ7  
 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 
 1. มีการวางแผน
ร]วมกับหัวหนUาฝ{าย
อภิบาลและแพร]ธรรมใน
การกำหนดแผนงาน
บรหิารฝ{ายอภิบาลและ
แพร]ธรรม 
 2. มีการส]งเสรมิ 
สนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรในฝ{ายใหUมี
ประสิทธิภาพ 
 3. มีการรวบรวมและ
สรปุรายงานการ
ดำเนินงานในฝ{ายอภิบาล
และแพร]ธรรมทุก
สัปดาห7/ทุกเดือน/ภาค
เรียน/ป8การศึกษา 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 
 1. บุคลากร รUอยละ 
85 มีการ วางแผนร]วมกบั
หัวหนUาฝ{าย อภิบาลและ
แพร]ธรรม 
 2. บุคลากร รUอยละ 
90 มีการ ส]งเสริม
สนับสนุนในการพัฒนา 

  4.1 จัดซือ้วัสดุ อุปกรณ7สำนักงาน 
   4.2 อบรม/สัมมนา 
  4.3 จัดซือ้สนภัณฑ7 
 5. รวบรวมขUอมลูความตUองการพฒันาอบรมในฝ{าย
อภิบาลและแพร]ธรรมส]งต]อใหUฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากรในการ จัดอบรม/ประชุม/สมัมนา 
 6. รวบรวมขUอมลูผลการอบรม/ ประชุม/สัมมนา ของ
บุคลากรในแต]ละงานในฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรมส]งต]อใหU 
หัวหนUาฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรมและงาน เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ฝ{ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและบุคลากร  
 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

 1. รวบรวมขUอมลูความตUองการ พัฒนาอบรมในฝ{าย
อภิบาลและแพร]ธรรม ประสานส]งต]อใหUพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรในการจัดอบรม/ประชุม/สมัมนา 
 2. รวบรวมขUอมลูผลการอบรม/ ประชุม/สัมมนาของ
บุคลากรในแต]ละงานในฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรมส]งต]อใหU
หัวหนUาฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม และงานเทคโนโลยี และ
สารสนเทศ ฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  
 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

 1. สรุปการดำเนินงานของแต]ละงานฝ{าย อภิบาลและ
แพร]ธรรม นำเสนอหัวหนUาฝ{าย อภิบาลและแพร]ธรรมผูUแทน
ผูUรบัใบอนุญาต ผูUอำนวยการและผูUจัดการ ทุกสัปดาห7/ทุก
เดือน/ ภาคเรียน/ป8การศึกษา  
 2. ส]งสรุปรายงานผลการดำเนินงานของ ฝ{ายอภิบาล
และแพร]ธรรมใหUกบังานวิจัย นโยบายและแผนฝ{ายพฒันา
คุณภาพการศึกษา และบุคลากรเพื่อสรุปเปรียบเทียบกับ
แผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุกสัปดาห7/ทุก 
เดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษา 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

บุคลากรในฝ{ายใหUมี 
ประสิทธิภาพ 
 3. บุคลากรในแต]ละ
งานรUอย ละ 90 มีการ
สรปุผลการ ดำเนินงาน
ของแต]ละงานของ ฝ{าย
อภิบาลและแพร]ธรรม ทุก
สัปดาห7/ทุกเดือน/ภาค 
เรียน/ป8การศึกษา 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

 1. รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานงานบรหิารงาน
ฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานบริหารฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม   ฝ{าย อภิบาลและแพร]ธรรม  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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 ลูกแม็คใหญ]  30  2 60   
7 ลูกแม็คเล็ก  10  3 30   
8 คลิ๊ปดำหนีบกระดาษ  40  5 200   
9 คลิ๊ปหนีบกระดาษ  30  3 90   
10 ค]าแฟwมเก็บงาน  100  4 400   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หUาพันหUารUอยบาทถUวน )                                                          5,500  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
    üงบโรงเรียน 5,500 บาท   งบจัดหา          บาท 

 
                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
            (นางสาวไพรินทร7  วาป8กัง)                                    (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      
  งานบรหิารฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม                             หัวหนUาฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม 
                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
              (ซิสเตอร7บญุสม  ปgóนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

221 

 
 

 
        
 
ลำดับท่ี  2   หน"วยงาน   งานอภิบาลและแพร]ธรรม  ฝSาย     อภิบาลและแพร]ธรรม  ..................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   1    ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2   เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

 1. เพื่อจัดการเรียน
การสอนดUานคำสอนแก]
นักเรียนคาทอลิก 
 2. เพื่อจัดศาสนพิธี
ทาง คริสตศาสนาตาม
โอกาสต]าง ๆ 
 3. เพือ่เผยแผ]หลกัคำ
สอนทัง้ภายในและ
ภายนอกผ]านทางกิจกรรม
และโครงการต]าง ๆ 
 4. เพื่อฟ≤}นฟจูิตใจตาม
จิตตารมย7พระวรสารแก]
นักเรียนและบุคลากร  
 

เปjาหมายเชิงปริมาณ : 

 1. ครู นักเรียน 
ผูUปกครอง และ ชุมชน  
 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

 1. เตรียมแต]งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานอภิบาลและ
แพร]ธรรม      
 2. เตรียมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอภิบาลและ
แพร]ธรรม      
 3. เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวขUองกับงานอภิบาลและ
แพร]ธรรม ไดUแก]แผนการสอน คำสอนแบบฟอร7มการ
ติดตามงานสอนคำสอน ปฏิทินงาน ฯลฯ      
 4. เตรียมทำแบบประเมินความพอใจ 
 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และครผููUสอนคำ
สอน ช้ีแจงการสอนคำสอนของนักเรียนคาทอลิก      
 2. ประสานงานกบัฝ{ายวิชาการ เพือ่จัดทำตารางเรียนคำ
สอน  
 3. ประชาสัมพันธ7ใหUครูและนักเรียน คาทอลิกใหU
รับทราบ      
 4. ดำเนินงานอภิบาลและแพร]ธรรมโดย จัดทำกจิกรรม
ดังน้ี          

 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 
 1. มีการจดังานสอน
คำสอนแก]นักเรียน
คาทอลิก  
 2. มีการจัดพิธีกรรม
ทางศาสนาครสิต7 ตาม
โอกาสต]าง ๆ  
 3. มีการเผยแผ]คำสอน
คริสตศาสนา ทัง้ภายใน
และภายนอกผ]านทาง
กิจกรรมต]างๆ  

4. มีการจัดอบรมฟ≤}นฟู
จิตใจแก] ครูและนักเรียน
คาทอลิก 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 
 1. รUอยละ 90 
โรงเรียนมกีารจัดกจิกรรม
เผยแผ]หลกัธรรมศาสนา
คริสต7และโรงเรียนไดUเปñน
สนามแห]งการแพร]ธรรม  
 2. รUอยละ 90 ของครู
และนักเรียนคาทอลิกมี
การอบรมฟ≤}นฟูจิตใจ   
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล แบบประเมิน
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม  
 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

  4.1 งานสอนคำสอนนักเรียน         
     4.2 จัดศาสนพิธีกรรมของศาสนาครสิต7ตามโอกาส
ต]าง ๆ         
  4.3 การเผยแผ]คำสอนคริสตศาสนา ทั้งภายในและ
ภายนอก         
  4.4 ฟ≤}นฟูดUานจิตตารมย7พระวารสารแก]ครูและ
นักเรียน 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

 1. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน ตามแผนของฝ{าย      
 2. ปรับปรงุ แกUไขการดำเนินงานตาม แผนงานอภิบาล
และแพร]ธรรม      
 3. ทบทวนแกUไข ปรับปรงุเครือ่งมอื 
 

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

 1. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ       
 2. สรุปผล รายงานงานอภิบาลและแพร]ธรรม แก] 
ผูUอำนวยการและผูUแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ      
 3. สรุปผล แผนงานอภิบาลและแพร]ธรรมเพื่อนำมา
ปรับปรงุแกUไข และนำไปใชUในป8การศึกษาต]อไป  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

 1. รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานงานอภิบาล
และแพร]ธรรม 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน อภิบาลและแพร]ธรรม (งานสอนคำสอนครสิต7ศาสนา)  ฝ{าย อภิบาลและแพร]ธรรม  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 กระดาษ A4  ควอลิตี ้A4 80   แกรม 120  2 รีม 240   
2 ค]าสีที่ใชUในการ

ระบายภาพ 
สีไมU 25  10 250  

 

3 รางวัลนักเรียน     2,200   
4 ค]าจัดทำเล]ม     110   
5 กระดาษส ี 120 Grm 100  2 200   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สามพันบาทถUวน )                                                          3,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
    üงบโรงเรียน 3,000 บาท   งบจัดหา          บาท 

 
 
 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 

  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
               (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)                                    (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      
          งานงานอภิบาลและแพร]ธรรม                              หัวหนUาฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม 
 
                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
              (ซิสเตอร7บญุสม  ปgóนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน อภิบาลและแพร]ธรรม (งานพระวาจาประจำสปัดาห7)  ฝ{าย อภิบาลและแพร]ธรรม  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 กระดาษ A4  ควอลิต้ี A4 80 แกรม 120  1 รีม 120   
2 เขUาเล]ม     80   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สามพันบาทถUวน )                                                          200  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
    üงบโรงเรียน 200 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
 
 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 

  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
               (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)                                          (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      
          งานอภิบาลและแพร]ธรรม                            หัวหนUาฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม 
 
                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
              (ซิสเตอร7บญุสม  ปgóนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน อภิบาลและแพร]ธรรม (งานวจนพิธีกรรมเปgดป8การศึกษา)  ฝ{าย อภิบาลและแพร]ธรรม  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 ปwายขUอความ  ปwายขUอความการจัด

กิจกรรม 
1,000  1 1,000  

 

2 ดอกไมU + มาลัยกร  500   500   
3 กระดาษ A4 ควอลิต้ี A4 80 แกรม 120  1 รีม 120   
4 ถ]านไมค7ลอย  300   300   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงพันเกUารUอยย่ีสบิบาทถUวน )                                                          1,920  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
    üงบโรงเรียน 1,920 บาท   งบจัดหา          บาท 

 
 
 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 

  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
               (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)                                   (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      
         งานอภิบาลและแพร]ธรรม                                  หัวหนUาฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม 
 
                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
              (ซิสเตอร7บญุสม  ปgóนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน อภิบาลและแพร]ธรรม (งานวจนพิธีกรรมฉลองศาสนนาม)  ฝ{าย อภิบาลและแพร]ธรรม  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 ปwายขUอความ  ปwายขUอความการจัด

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 ถ]านไมค7ลอย  300   300   
5 ค]ากระเชUา  5,000  3 5,000   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( เจ็ดพันสี่รUอยย่ีสิบบาทถUวน ) 7,420  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
    üงบโรงเรียน 7,420 บาท   งบจัดหา          บาท 

 
 
 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 

  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
               (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)                                       (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      
           งานอภิบาลและแพร]ธรรม                              หัวหนUาฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม 
 
                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
              (ซิสเตอร7บญุสม  ปgóนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน อภิบาลและแพร]ธรรม (งานวจนพิธีกรรมฉลองแม]พระบังเกิด)  ฝ{าย อภิบาลและแพร]ธรรม  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 ปwายขUอความ  ปwายขUอความการจัด

กิจกรรม 
1,000  1 1,000  

 

2 ดอกไมU + มาลัยกร  500   500   
3 กระดาษ A4 ควอลิต้ี A4 80 แกรม 120  1 รีม 120   
4 ถ]านไมค7ลอย  300   300   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หน่ึงพันเกUารUอยย่ีสบิบาทถUวน ) 1,920  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
    üงบโรงเรียน 1,920 บาท   งบจัดหา          บาท 

 
 
 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 

  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
               (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)                                       (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      
           งานอภิบาลและแพร]ธรรม                              หัวหนUาฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม 
 
                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
              (ซิสเตอร7บญุสม  ปgóนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

229 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน อภิบาลและแพร]ธรรม (งานวจนพิธีกรรมปgดเดือนแม]พระ)   ฝ{าย อภิบาลและแพร]ธรรม  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 ดอกไมU + มาลัยกร  700   700   
2 ค]าอาหาร อาหารเลี้ยงสัตบุรุษ 3,000   3,000   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( สามพันเจ็ดรUอยบาทถUวน ) 3,700  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
    üงบโรงเรียน 3,700 บาท   งบจัดหา          บาท 

 
 
 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 

  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
               (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)                                       (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      
           งานอภิบาลและแพร]ธรรม                              หัวหนUาฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม 
 
                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
              (ซิสเตอร7บญุสม  ปgóนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

230 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน อภิบาลและแพร]ธรรม (กิจกรรมฉลองพระครสิตสมภพ)  ฝ{าย อภิบาลและแพร]ธรรม  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 อุปกรณ7จัดตกแต]งถ้ำ

พระกมุารในวัด 
 3,000   3,000  

 

2 ดอกไมU + ตUนไมU
ประดับถ้ำ 

 2,000   2,000  
 

3 ค]าอาหาร  5,000   5,000   
รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หน่ึงหมื่นบาทถUวน ) 10,000  

 
สรปุประเภทงบประมาณ  
    üงบโรงเรียน 10,000 บาท   งบจัดหา     -     บาท 

 
 
 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 

  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
               (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)                                       (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      
           งานอภิบาลและแพร]ธรรม                              หัวหนUาฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม 
 
                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
              (ซิสเตอร7บญุสม  ปgóนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน อภิบาลและแพร]ธรรม (กิจกรรมฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห7)  ฝ{าย อภิบาลและแพร]ธรรม  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 ค]าเช]าเต็นท7  สำรองการดำเนินการ 1,000  7 7,000   
2 ค]าเกUาอี ้ สำรองการดำเนินการ 5  400 2,000   
3 ดอกไมU + มาลัยกร สำรองการดำเนินการ 15,000   15,000   
4 ค]าอาหารพระสงฆ7 + 

นักบวช + สัตบุรุษ 
สำรองการดำเนินการ 45,000   45,000  

 

5 ปwายขUอความ สำรองการดำเนินการ 1,000   1,000   
6 กระเชUาของขวัญ +  

ของถวาย 
สำรองการดำเนินการ 6,000   6,000  

 

7 รางวัลนักแสดง สำรองการดำเนินการ 3,000   3,000   
8 ค]าชุดพระสงฆ7 สำรองการดำเนินการ 500   500   
9 ค]าอุปกรณ7ในการจัด

งาน  
สำรองการดำเนินการ 4,500   4,500  

 

10 ซองขอบคุณพระสงฆ7 สำรองการดำเนินการ 30,000   30,000   
รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นสี่พันบาทถUวน  ) 114,000  

 
สรปุประเภทงบประมาณ  
    üงบโรงเรียน 114,000 บาท   งบจัดหา          บาท 
                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 
  ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
               (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)                                       (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      
           งานอภิบาลและแพร]ธรรม                              หัวหนUาฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม 
                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
              (ซิสเตอร7บญุสม  ปgóนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน อภิบาลและแพร]ธรรม (กิจกรรมส]งมอบความสุขโอกาสวันครสิต7มาสและป8ใหม]ของนักเรียน)      
ฝ{าย อภิบาลและแพร]ธรรม  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 ค]าลูกอมสำหรับแจก

นักเรียน 
 1,000   1,000  

 

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หน่ึงพันบาทถUวน ) 1,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
    üงบโรงเรียน 1,000 บาท   งบจัดหา          บาท 

 
 
 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 

  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
               (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)                                       (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      
           งานอภิบาลและแพร]ธรรม                              หัวหนUาฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม 
 
                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
              (ซิสเตอร7บญุสม  ปgóนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

233 

 
 

 
        
 
ลำดับท่ี  3   หน"วยงาน   งานส]งเสรมิคุณธรรมตามวิถีคริสต7    ฝSาย     อภิบาลและแพร]ธรรม  ..................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   1    ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2   เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

 1. เพือ่จัดอบรมและ
ส]งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม กริิยามารยาท
การทำงานและทกัษะชีวิต
แก]นักเรียนทุกระดับช้ัน 
 2. เพือ่สรUางขวัญกำลัง
ในนักเรียนที่ทำความดี 
เจ็บป{วยและญาติ
ผูUเสียชีวิต  
 3. เพือ่จัดกจิกรรม
ส]งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค7แก]นักเรียนทุก
ระดับช้ัน  
 

เปjาหมายเชิงปริมาณ : 

 1. นักเรียน และครทูุก
คนในโรงเรียนมารีพิทักษ7  
 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

 1. เตรียมวางแผนร]วมกบัหัวหนUาฝ{ายอภิบาลและ     
แพร]ธรรมในการกำหนดแผนงาน 

 2. เตรียมแต]งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานส]งเสริม
คุณธรรมตามวิถีคริสต7จากตัวแทนแต]ละฝ{ายของโรงเรียน 
 3. เตรียมเขียนโครงการ/กจิกรรม/งาน/คำสัง่ นำเสนอ
ผูUบริหารเพือ่พิจารณาอนุมัติ 
 4. เตรียมจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบสอบถามครู นักเรียนและผูUปกครอง 
 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

 1. แต]งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานส]งเสริมคุณธรรมตาม
วิถีคริสต7จากตัวแทนจากฝ{ายต]าง ๆ ของโรงเรียน 

 2. ประชุมคณะกรรมการ การดำเนินงานจัดกิจกรรม 
ช้ีแจงรายละเอียดในการดำเนินงานดังน้ี 
  2.1 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีครสิต7 
  2.2 กิจกรรมเย่ียมผูUป{วยช]วยสรUางกำลงัใจ 
  2.3 กิจกรรมออมศุกร7ละ 1 บาท เพือ่คนยากไรU 
 3. เขียนโครงการ/กิจกรรม/คำสัง่ นำเสนอผูUอำนวยการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 
 1. มีการประสานงาน
การจัดดำเนินงาน
กิจกรรมต]าง ๆ ของ
โครงการ 
 2. มีการจกักิจกรรม 
ส]งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามอัตลักษณ7 4 
ของโรงเรียน 
 3. มีการรวบรวมและ
สรปุรายงาน 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 
 1. นักเรียนรUอยละ 85 
ปฏิบัติตนไดUตาม        
อัตลักษณ7 4 ของโรงเรียน 
 2. นักเรียน รUอยละ 
85 มีความเขUาใจและเห็น
คุณค]าของความมี
คุณธรรม 
 3. รUอยละ 90 ของครู
นักเรียนและผูUปกครองมี
ความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานส]งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมตามวิถี
คริสต7 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

 1. แบบสอบถาม 

 2. แบบประเมินความ
พึงใจ 

ลงนามอนุมัติ 
 4. ประชาสัมพันธ7ใหUคณะครูนักเรียนไดUทราบทางไลน7 
ทางเสียงตามสาย 
 5. จัดทำแบบประเมินความพงึพอใจแบบสอบถามครู 
นักเรียน ผูUปกครอง 
 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

 1. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนงาน
ส]งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 2. รวบรวมขUอมลูผลการดำเนินงานตามแผนงานของแต]
ละงานในฝ{ายส]งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีครสิต7  
 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

 1. รวบรวมแบบสอบถามการจัดกิจกรรม 
 2. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอในการจัดกจิกรรม 
 3. สรุปผล รายงานผลการดำเนินงานส]งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมตามวิถีครสิต7ต]อหัวหนUาฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม 
 4. นำผลการจัดกจิกรรมส]งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม
วิถีคริสต7ไปปรับปรุงและนำไปใชUในป8การศึกษาต]อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานส]งเสริมคุณธรรมตามวิถีครสิต7  (งานอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีครสิต7)                     
ฝ{าย อภิบาลและแพร]ธรรม  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 กระดาษ A4 Double A 120  1 120   
2 ค]ารางวัลนักเรียน     1,000   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หน่ึงพันหน่ึงรUอยย่ีสบิบาทถUวน )                                                          1,120  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
    üงบโรงเรียน 1,120 บาท   งบจัดหา          บาท 

 
 
 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 

  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
              (นางสาวรัชฎาภรณ7  สุริยัพ)                                       (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      
   งานส]งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีคริสต7                          หัวหนUาฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม 
 
                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
              (ซิสเตอร7บญุสม  ปgóนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานส]งเสริมคุณธรรมตามวิถีครสิต7 (กิจกรรมเย่ียมผูUป{วยช]วยสรUางกำลังใจ)                           
ฝ{าย อภิบาลและแพร]ธรรม  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 ค]าน้ำมันรถ  2,000   2,000   
2 ค]ากระเชUาเย่ียม  1000  3 3,000   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หUาพันบาทถUวน )                                                          5,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
    üงบโรงเรียน 5,000 บาท   งบจัดหา          บาท 

 
 
 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 

  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
              (นางสาวรัชฎาภรณ7  สุริยัพ)                                       (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      
   งานส]งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีคริสต7                          หัวหนUาฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม 
 
 
                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
              (ซิสเตอร7บญุสม  ปgóนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานส]งเสริมคุณธรรมตามวิถีครสิต7 ( กิจกรรมออมศุกร7ละ 1 บาท เพื่อผูUยากไรU )                      
ฝ{าย อภิบาลและแพร]ธรรม  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 การดาษ A4  Double A 120  1 120   
2 ค]ากระปุกออมสิน  20  40 800   
3 ดอกไมU     300   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หน่ึงพันสองรUอยย่ีสิบบาทถUวน )                                                          1,220  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
    üงบโรงเรียน 1,220 บาท   งบจัดหา         บาท 

 
 
 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 

  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
              (นางสาวรัชฎาภรณ7  สุริยัพ)                                       (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      
   งานส]งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีคริสต7                          หัวหนUาฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม 
 
                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
              (ซิสเตอร7บญุสม  ปgóนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  4   หน"วยงาน   งานศาสนสัมพันธ7           ฝSาย     อภิบาลและแพร]ธรรม  ..................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   1    ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2   เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

 1. เพือ่ส]งเสรมิ
กิจกรรมศาสนสมัพันธ7  
 2. เพือ่ใหUความรูUกับ
พุทธศาสนิกชน ทั้งภายใน
และภายนอก เรือ่งศาสน
สัมพันธ7 และการอยู]ดUวย 
ความรัก  
 3. เพือ่ส]งเสรมิใหU
ประชาชนที่ต]างความเช่ือ
ไดUใชUหลักธรรมใน ศาสนา
ที่ตนนับถือมาใชUในการ 
อยู]ร]วมกันอย]างสันติ 
 

เปjาหมายเชิงปริมาณ : 

 1. ครสิตศาสนิกชน  
 2. พุทธศาสนิกชน
ศาสนา 
 3. หน]วยงานราชการ

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

 1. เตรียมแต]งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานศาสนสมัพันธ7  
 2. เตรียมประชุม คณะกรรมการและผูUเกี่ยวขUองของ
งานศาสนสมัพันธ7  
 3. เตรียมจัดทำแบบประเมิน ความพึงพอใจ 
 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

 1. แต]งต้ังคณะกรรมการจาก แต]ละงานของฝ{าย  
 2. ประชุมคณะกรรมการช้ีแจง และปรึกษาหารือในการ
จัดกิจกรรมตามแผนงานฝ{ายอภิบาล และแพร]ธรรม 
 3. ประสานงานกบัผูUเกี่ยวขUอง ในการจัดกิจกรรม  
 4. ดำเนินงานศาสนสมัพันธ7 ดังน้ี  
  4.1 กิจกรรมแบ]งฝhนปhนรกั 
  4.2 กิจกรรมอวยพรตามหน]วยงาน 
 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

 1. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผนของฝ{าย 
อภิบาลและแพร]ธรรม  
 2. ปรับปรงุ แกUไขการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ของรัฐ 
 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 
 1. มีการจัดกิจกรรม
ส]งเสริม ความร]วมมือทาง
ศาสนา  
 2. จัดใหUมีการสมัพันธ7
ชุมชนกับ พุทธศาสนิกชน
ทั้งภายในและภายนอก 
โรงเรียนเรือ่ง ศาสน
สัมพันธ7 และการอยู]
ร]วมกันดUวยความรัก  
 3. มีการส]งเสรมิใหU
ประชาชนที่ต]างความเช่ือ
ไดUใชUหลักธรรมใน ศาสนา
ที่ตนนับถือมาใชUในการ 
อยู]ร]วมกันอย]างสันติ  

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 
 1. รUอยละ 90 มีการ
จัดกิจกรรมสนับสนุน
งานศาสนสมัพันธ7  
 2. เยาวชนและ
หน]วยงานราชการของรฐั 
รUอยละ 90 ของผูUเขUาร]วม
กิจกรรมมีความรูU และ
เขUาใจในเรื่อง 
ศาสนสัมพนัธ7 และการอยู]
ร]วมกันดUวยความรัก  
  

ศาสนสัมพนัธ7  
 3. ทบทวน/แกUไข/ ปรับปรงุ เครื่องมือ  
 

 

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

 1. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ  
 2. สรุปผลรายงานงานศาสนสัมพันธ7แก]หัวหนUาฝ{าย
อภิบาลและแพร]ธรรมผูUแทนผูUรบัใบอนุญาต ผูUอำนวยการ
และผูUจัดการ 
 3. สรุปผลแผนงานศาสนสมัพันธ7เพื่อปรบัปรุงและพฒันา
ในป8การศึกษาต]อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

เคร่ืองมือการติดตาม : 

 1. แบบสอบถามความ
พึงพอใจการจัดกิจกรรม 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานศาสนสมัพันธ7  (กิจกรรมแบ]งฝhนปhนรัก)   ฝ{าย อภิบาลและแพร]ธรรม  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 กระดาษ A4   100  1รีม 100   
2 กระดาษโฟโตU  200  1รีม 200   
3 ปwาย  700  1ปwาย 700   
4 ค]าอาหาร     5,000   
5 ค]าอุปกรณ7     3,000   
6 ค]าดำเนินกิจกรรม

ดนตรี/กีฬา 
    1000  

 

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หน่ึงหมื่นบาทถUวน ) 10,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
    üงบโรงเรียน 10,000 บาท   งบจัดหา          บาท 

 
 
 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 

  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
               (นายชลธี  ประทุมเทา)                                     (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      
              งานศาสนสัมพันธ7                                           หัวหนUาฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม 
 
                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
              (ซิสเตอร7บญุสม  ปgóนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

242 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานศาสนสมัพันธ7  (กิจกรรมอวยพรตามหน]วยงาน)      ฝ{าย อภิบาลและแพร]ธรรม        

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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 ค]าน้ำมันรถ     1,000   
5 ค]าดำเนินงาน     1,000   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หน่ึงหมื่นสามรUอยบาทถUวน ) 10,300  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
    üงบโรงเรียน 10,300 บาท   งบจัดหา          บาท 

 
 
 

                        ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 

  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
               (นายชลธี  ประทุมเทา)                                     (นางสาวภาวิณี  ศรีทน)      
              งานศาสนสัมพันธ7                                           หัวหนUาฝ{ายอภิบาลและแพร]ธรรม 
 
                   อนุมัติ      อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
              (ซิสเตอร7บญุสม  ปgóนสุวรรณ)          (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                        ผูUอำนวยการ                           ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี    1    หน"วยงาน                   งานบริหารฝ{ายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร....................................... ...               
ฝSาย                ฝ{ายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร..............................................................................                         
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2 ยุทธศาสตรLข`อท่ี     2 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL  
 1. เพื่อวางแผนร]วมกับผูUช]วยฝ{าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรใน
การกำหนดแผนงานฝ{ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
 2. เพื่อส]งเสรมิ สนับสนุนในการ
พัฒนาบุคลากรในฝ{ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรใหUมีประสทิธิภาพ 
 3. เพื่อรวบรวมและสรุปรายงานการ
ดำเนินงานในฝ{ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรทุกสปัดาห7/ทกุ
เดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษา 
 
เปjาหมายเชิงปริมาณ :  
 1. ครูและบุคลากรโรงเรียนมารี
พิทักษ7 
 
เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  

ขั้นวางแผน(P : PLAN) 

 1. ประชุมคณะกรรมการงานเพื่อ
ดำเนินงาน ดังต]อไปน้ี 
  1.1. เตรียมวางแผนร]วมกบัผูUช]วย
ฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรในการกำหนดแผนงานฝ{าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร       
      1.2. เตรียมสรปุผลความพึงพอใจ
ของบุคลากรในฝ{ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร  
      1.3. เตรียมรวบรวมและสรปุ
รายงานการดำเนินงานในฝ{ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากรทุก
สัปดาห7/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษา 
  

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 
 1. กำหนดแบบฟอร7มปฏิทิน ติดตาม
งานและกำหนดการจัดกจิกรรมทบทวน

 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

 1. บุคลากรในฝ{ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรทุกคนมีการ
วางแผนร]วมกบัผูUช]วยฝ{ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรในการกำหนด
แผนงานฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร 
 2. บุคลากรในฝ{ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรทุกคนไดUรับการ
ส]งเสริม สนับสนุนในการพฒันาบุคลากร
ในฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรใหUมปีระสทิธิภาพ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  
 1. รUอยละ 100 มีการวางแผนร]วมกบั
ผูUช]วยฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรในการกำหนดแผนงานฝ{าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
 2. รUอยละ 100 ไดUรับการส]งเสริม 
สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในฝ{าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรใหU
มีประสิทธิภาพ 
 
เคร่ืองมือการติดตาม : 
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
บุคลากรในฝ{ายพฒันาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร 

คู]มือต]างๆ 
 2. ประสานงานกบัแผนงานแต]ละ
แผนงานในฝ{ายพฒันาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากรเพื่อแจUงแบบฟอร7มและ
ปฏิทินการรวบรวมงานและการจัด
กิจกรรม 
 3. ประชาสัมพันธ7ปฏิทินงานในฝ{าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
และการจัดกจิกรรมทบทวนคู]มือต]างๆ
ใหUกับผูUทีเ่กี่ยวขUองรบัทราบ 
 4. รวบรวมขUอมลูความตUองการการ
พัฒนาและอบรมในฝ{ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
 5. ประสานงานส]งต]อขUอมลูการพัฒนา
และอบรมในฝ{ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรใหUกับงาน
ทรัพยากรมนุษย7ฝ{ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร ในการจัด
อบรม/ประชุม/สมัมนา 
 6. จัดกิจกรรมทบทวนคู]มอืต]างๆใหUแก]
บุคลากรโรงเรียนมารีพิทักษ7 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : 

CHECK) 

 1. รวบรวมขUอมลูผลการอบรม/
ประชุม/สัมมนาของบุคลากรในฝ{าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ส]ง
ต]อใหUกับผูUช]วยฝ{ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรและงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ{ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

 2. รวบรวมขUอมลูผลการจัดกิจกรรม
ทบทวนคู]มือต]างๆส]งต]อใหUกับผูUช]วยฝ{าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
และงานทรัพยากรมนุษย7 ฝ{ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
 3. รวบรวมแบบสอบถามความพึง
พอใจของบุคลากรในฝ{ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : 

ACT) 

 1. สรุปการดำเนินงานของแต]ละงาน
ในฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร นำเสนอผูUช]วยฝ{ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ผูUอำนวยการและผูUจัดการโรงเรียน 
 2. สรุปผลรายงานการดำเนินงานของ
ฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร ใหUกับงานวิจัย นโยบายและแผน 
ฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร เพื่อสรปุเปรียบเทียบกบั
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
 3. สรุปผลการจัดกจิกรรมทบทวน
คู]มือต]างๆใหUกับงานทรพัยากรมนุษย7 ฝ{าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน   งานบริหารฝ{ายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบคุลากร   
ฝ{าย  ฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร    

ลำดับ
ที่ 

รายการ 

ขUอกำหนด
มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/
คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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   
รวมประมาณการค]าใชUจ]าย หUาพันบาทถUวน          5,000  

 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 5,000 บาท    งบจัดหา         บาท 
 
                              ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 
 
 ลงช่ือ ...................................................         ลงช่ือ...................................................      
          (นางสาววนัสนันท7  อันดี)                          (นางสาวกัญญา  วาป8กัง) 
               งานบริหารฝ{าย                                 หัวหนUาฝ{ายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร                          
 

  อนุมัติ         อนุมัติ 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)             (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                        ผูUอำนวยการ                   ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน   งานบริหารฝ{ายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบคุลากร   
ฝ{าย  ฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร    

ลำดับ
ที่ 

รายการ 

ขUอกำหนด
มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/
คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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 ค]าเขUาเล]ม เขUาเล]มแล็คซีน 100  10เล]ม 1,000   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย หUาพันบาทถUวน          5,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 5,000 บาท    งบจัดหา         บาท 
 
                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 
 
 ลงช่ือ ...................................................         ลงช่ือ...................................................      
          (นางสาววนัสนันท7  อันดี)                          (นางสาวกัญญา  วาป8กัง) 
               งานบริหารฝ{าย                                 หัวหนUาฝ{ายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร                          
 

       อนุมัติ           อนุมัติ 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)             (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                        ผูUอำนวยการ                   ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  2   หน"วยงาน  งานวิจัย นโยบายและแผน  ฝSาย  ฝ{ายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   6    ยุทธศาสตรLข`อท่ี  8   เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพือ่สำรวจความพึง
พอใจของผูUทีเ่กี่ยวขUองกบั
โรงเรียนประกอบดUวย ครู 
นักเรียน ผูUปกครองและ
ชุมชน 

2. เพือ่สรุปผลการ
สำรวจความพงึพอใจของ 
Stakeholder
ผูUอำนวยการและผูUจัดการ
 3. เพือ่ดำเนินการวิจัย
ตามหัวขUอ/นโยบายของ
ผูUอำนวยการและผูUจัดการ 
     4. เพื่อเผยแพร]
ผลงานวิจัยระดับโรงเรียน
แก]ผูUทีเ่กี่ยวขUองตาม
ช]องทางต]างๆ เช]น การ
ประชุมครูประจำเดือน/

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมสำรวจความพงึพอใจของผูUเกี่ยวขUองกับ
โรงเรียน (Stakeholder) 
 2. เตรียมสรปุผลการสำรวจความพึงพอใจของ 
Stakeholder ผูUอำนวยการและผูUจัดการ 
 3. เตรียมดำเนินการวิจัยตามหัวขUอ/นโยบายของผูU
อำนวยและผูUจัดการ 
 4. เตรียมเผแพร]ผลงานวิจัยระดับโรงเรียนแก]ผูUเกี่ยวขUอง 
  
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

 1. สำรวจความพงึพอใจของผูUที่เกี่ยวของกับโรงเรียน 
(Stakeholder) 

2. แต]งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานกบั
ฝ{ายต]าง ๆ 
 3. ทำแบบสอบถามความพึงพอใจผูUปกครองต]อการ
บรหิารโรงเรียน 
 4. ทำแบบสอบถามความพึงพอใจชุมชนต]อการบริหาร
โรงเรียน 
 5. ส]งแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อกรอกขUอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

เว็บไซด7/โรงเรียน/
วารสารโรงเรียน 

เปjาหมายเชิงปริมาณ : 

1. บุคลากรในฝ{าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากรโรงเรียนมารี
พิทักษ7 
 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 
 1. บุคลากรในฝ{าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากรทุกคนมีการ
วางแผนร]วมกบัผูUช]วยฝ{าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากรในการ
กำหนดแผนงานฝ{าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร 2. 
บุคลากรในฝ{ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรทุกคนไดUรบัการ
ส]งเสริม สนับสนุนในการ
พัฒนาบุคลากรในฝ{าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากรใหUมี
ประสิทธิภาพม ี 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 
 1. รUอยละ 100 มกีาร

 6. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 7. สรุปผลการสำรวจเสนอต]อผูUอำนวยการ 
 8. นำผลสรุปจากการสำรวจแบบสอบถามความพงึพอใจ
เสนอต]อผูUอำนวยการ 
 9. นำผลการสำรวจตามมตินโยบายพจิารณาจาก
ผูUอำนวยการเผยแพร]ใหUรับทราบ 
 10. ทำแบบสอบถามความพึงพอใจครูต]อการบรหิาร
โรงเรียน 
 11. ทำแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนต]อการ
บรหิารโรงเรียน 
 12. ส]งแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อกรอกขUอมลู 
 13. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 14. สรุปผลการสำรวจเสนอต]อผูUอำนวยการ 
 15. นำผลสรุปจากการสำรวจแบบสอบถามความพงึ
พอใจเสนอต]อผูUอำนวยการ 
 16. นำผลการสำรวจตามมตินโยบายพจิารณาจาก
ผูUอำนวยการ เผยแพร]ใหUไดUรบัทราบ 
 17. ดำเนินการวิจัยตามหัวขUอ/นโยบายงานวิจัยของ
ผูUบริหาร 
 18. เสนอหัวขUอการวิจัยหรือรับนโยบายงานวิจัยของ
ผูUบริหาร 
 19. แต]งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยและพฒันา 
 20. ทำแบบสอบถามความพึงพอใจการวิจัยเพื่อพฒันา 
 21. ส]งแบบสอบถามเพือ่สำรวจความพึงพอใจ 
 22. รวบรวมขUอมลูจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
นำมาวิเคราะห7ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
 23. สรุปรายงานผลสำรวจความพงึพอใจ 
 24. เผยแพร]ผลงานวิจัยระดับโรงเรียนแก]ผูUทีเ่กี่ยวขUอง 
 25. นำผลงานประเมินมาเผยแพร]แก]ครู นักเรียน 
ผูUปกครองและชุมชนผ]านสื่อต]าง  เช]น การประชุมครู
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วางแผนร]วมกบัผูUช]วยฝ{าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากรในการ
กำหนดแผนงานฝ{าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร 
2. รUอยละ 100 ไดUรับการ
ส]งเสริม สนับสนุนในการ
พัฒนาบุคลากรในฝ{าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากรใหUมี
ประสิทธิภาพ 

3. ครฝู{ายบริหารงาน
ทั่วไป รUอยละ 85 มีการ
รวบรวมและสรปุรายงาน 
การ ดำเนินงานในฝ{าย
บรหิารงานทั่วไป  
ทุกสปัดาห7/ทกุเดือน/ภาค
เรียน/ป8การศึกษา อย]าง
เปñนปhจจบุัน อย]างถูกตUอง
ครบถUวน 

 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบสอบถามความ
พึงพอใจของบุคลากรใน
ฝ{ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 

ประจำเดือน/เว็บไซต7โรงเรียน/วารสารโรงเรียน  
 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผนของฝ{าย  
2. ปรับปรงุ แกUไข การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

งานวิจัยนโยบายและแผน 
3. ทบทวน/แกUไข ปรับปรงุเครือ่งมอืวิเคราะห7 

สังเคราะห7 ผลการประเมินวิจัย นโยบายและแผน 
 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

1. สรุปผลการประเมินของฝ{ายวิจัยนโยบายและแผน 
2. นำผลงานประเมินจากแบบสอบถามมารวบรวมและ

วิเคราะห7 สรุป พฒันา 
3. นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรบัปรุง และพัฒนาใน
ป8การศึกษาต]อไป 

 
 

 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 
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หน]วยงาน งานงานวิจัย นโยบายและแผน ฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร   

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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 ค]าเขUาเล]ม เขUาเล]มแล็คซีน 100  10เล]ม  1,000   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สองพันหUารUอยบาทถUวน )                                                          2,500  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 2,500 บาท    งบจัดหา          บาท 
 

 
                                ผูUเสนอ                                                     ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................  ลงช่ือ ................................................... 
                  (นางสาวธิดารัตน7  เกษมศรีวิทยา)                      (นางสาวกัญญา วาป8กงั)      
           งานนโยบายและแผน                        หัวหนUาฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร   
 
   อนุมัติ      อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................  ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)         (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                    ผูUอำนวยการ          ผูUทำการแทนผูUรบัใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  2  หน"วยงาน   งานวิจัย นโยบายและแผน ฝSาย พฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร                          
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   6 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    9 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL :  
 1. เพื่อใหUบุคลากรมี
แนวในทางการบริหารจัด
การศึกษาที่ทันสมัยและ
สอดคลUองกบัชุมชนและผูU
ที่มีส]วนไดUส]วนเสีย 
     2. เพื่อใหUบุคลากรแต]
ละฝ{ายเขียนแผน/
โครงการ/กจิกรรมและ
สรปุการดำเนินงานเพื่อใหU
เปñนไปในทิศทางเดียวกัน
มีประสิทธิภาพและ
ชัดเจน 

เปjาหมายเชิงปริมาณ :  
 1. บุคลากรใน
โรงเรียนมารีพทิักษ7 
  
เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  

ขั้นวางแผน(P : PLAN) 

1. เตรียมแต]งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
2. เตรียมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม 
3. เตรียมจัดทำเอกสารทีเ่กี่ยวขUองกับการทำงาน 

 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. จัดทำคำสัง่กำหนดการอบรม 
2. ประชุมคณะกรรมการเสนองานต]อผูUอำนวยการ 
3. จัดทำเอกสารทีเ่กี่ยวกับการอบรม 
4. ดำเนินการตามแผนงานกจิกรรม 

 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบติดตามการ 
2. ทบทวน/แกUไข ปรับปรงุ เครื่องมือ 
 

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

1. วิเคราะห7ผลการดำเนินงานนำไป ปรบัปรุงและ
พัฒนาเปñนการศึกษาต]อไป 

 

 
     
 
 
 
 
 
พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

 1. บุคลากรมี
แผนปฏิบัติงานใหU
สอดคลUองกบัแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรมเพื่อ
พัฒนาทุกฝ{าย 
 2. บุคลากรมีความรูU
ความเขUาใจในการเขียน
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมมากข้ึน  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  
 1. ฝ{ายบริหารตาม
โครงสรUางการบรหิารรUอย
ละ 100 มีแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรมที่
สอดคลUองกบัโครงสรUาง
การบริหารการศึกษา 
    2. บุคลากรรUอยละ 90 
มีความรูUความเขUาใจใน
การเขียนแผน 

เคร่ืองมือการติดตาม : 
1. แบบประเมินการ

เขUาอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผน/โครงการ/
กิจกรรมฯ                        
    2. แบบบันทึกการ
ตรวจนับแผนงานของแต]
ละฝ{าย 

 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานวิจัย นโยบายและแผน(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผน/โครงการ/กิจกรรมใหUสอดคลUอง
กับโครงสรUางการบริหารการศึกษา) ฝ{าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 การดาษ A4     “smartist” 100  50รีม 5,000   
2 ค]าอาหารและ

ค]าอาหารว]าง 
    15,000  

 

3 ค]าวิทยากร     10,000   
4 ค]าเดินทางและที่พัก     10,000   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( สี่หมื่นบาทถUวน )                                                          40,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 40,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................  ลงช่ือ ................................................... 
                  (นางสาวธิดารัตน7  เกษมศรีวิทยา)                      (นางสาวกัญญา วาป8กงั)      
           งานนโยบายและแผน                        หัวหนUาฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร   
   อนุมัติ          อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................  ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)         (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

                    ผูUอำนวยการ        ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  2   หน"วยงาน  งานงานวิจัย นโยบายและแผน ฝSาย  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี  6 ยุทธศาสตรLข`อท่ี    9 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL :  
 1. เพื่อใหUบุคลากรมี
แนวในทางการบริหารจัด
การศึกษาที่ทันสมัยและ
สอดคลUองกบัชุมชนและผูU
ที่มีส]วนไดUส]วนเสีย 
     2. เพื่อใหUบุคลากรแต]
ละฝ{ายเขียนแผน/
โครงการ/กจิกรรมและ
สรปุการดำเนินงานเพื่อใหU
เปñนไปในทิศทางเดียวกัน
มีประสิทธิภาพและ
ชัดเจน 

เปjาหมายเชิงปริมาณ :  
 1. ฝ{ายตามโครงสรUาง
การบริหารโรงเรียนมารี
พิทักษ7 ป8 2563 
  
เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  

ขั้นวางแผน(P : PLAN) 

4. เตรียมแต]งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
5. เตรียมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม 
6. เตรียมจัดทำเอกสารทีเ่กี่ยวขUองกับการทำงาน 

 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

5. จัดทำคำสัง่กำหนดการอบรม 
6. ประชุมคณะกรรมการเสนองานต]อผูUอำนวยการ 
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. วิเคราะห7ผลการดำเนินงานนำไป ปรบัปรุงและ
พัฒนาเปñนการศึกษาต]อไป 

 

 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

 1. ฝ{ายตามโครงสรUาง
การบริหารการศึกษามี
แผนงาน/โครงการ/กิจ
กรรมการบรหิารงานครบ
ทุกฝ{ายอย]างมีคุณภาพ
และนำไปปฏิบัติไดUจรงิ
 2. ครู และบุคลากรมี
ความเขUาใจในการเขียน
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  
 1. ฝ{ายต]าง ๆ ตาม
โครงสรUางการบรหิาร 
รUอยละ 100 มีแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม 
    2. บุคลากรรUอยละ 90 
มีความรูUความเขUาใจใน
การเขียนแผนงาน 

เคร่ืองมือการติดตาม : 
1. แบบประเมินการ

จัดทำแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจำป8 
63                      
    2. แบบบันทึกการ
ตรวจนับแผนงานของแต]
ละฝ{าย 

 

 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานวิจัย นโยบายและแผน (กจิกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป8 2563)  
ฝ{าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กรดาษ A4  “smartist” 100  1,000    
2 ค]าเขUาเล]ม 20 เล]ม  20 เล]ม 100  2,000    

3 
ค]าหมึกปริ้น แดง ดำ เหลือง  

น้ำเงิน 
1,000  1,000    

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สี่พันบาทถUวน )                                                          4,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 4,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                                ผูUเสนอ                                                      ผูUพิจารณา 

 
  
ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
     (นางสาวธิดารัตน7  เกษมศรวิีทยา)                        (นางสาวกัญญา วาป8กัง)      
  งานนโยบายและแผน                               หัวหนUาฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร   
   อนุมัติ                 อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................           ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)        (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 

            ผูUอำนวยการ      ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี 3 หน"วยงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ฝSายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   6 ยุทธศาสตรLข`อท่ี     8 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL :  

1. เพื่อดำเนินการ
จัดระบบประกันคุณภาพ
ว]าดUวยการประกัน
คุณภาพภายใน พ.ศ. 
2553 ใหUครบทั้ง 8 ขUอ 

2. เพื่อประสานการ 
ดำเนินงานในการเผยแพร]
ขUอมูลแก]ผูUเกี่ยวขUอง 

3. เพื่อดำเนินงาน
เตรียมความพรUอมรับการ
ประเมินจากหน]วยงาน
ต]าง ๆ 

4. เพื่อสรุปผลการ
ดำเนินงานมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาแต]ละ
เดือน/ป8  

 
เปjาหมายเชิงปริมาณ : 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต]อไปน้ี 
1.1 เตรียมแต]งต้ังกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายใน 
1.3 เตรียมจัดทำตารางปฏิบัติงานการประกัน

คุณภาพภายใน 
1.4 เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวขUองกบัการประกัน

คุณภาพภายใน เช]น ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพภายในฯลฯ 
 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. จัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน
และนำเสนอใหUผูUอำนวยการลงนามอนุมัติการแต]งต้ัง 

2. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในเพื่อช้ี 
แจงรายละเอียดแผนงานประกันคุณภาพภายในป8การศึกษา 
2563 

3. จัดทำเอกสาร เครื่องมือการประกันคุณภาพภายใน
และที่เกี่ยวขUอง 

 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

1. ทุกหน]วยงานใน
โรงเรียน 

 
เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  

1. มีการดำเนินการ
จัดระบบประกันคุณภาพ
ว]าดUวยการประกัน
คุณภาพภายใน พ.ศ. 
2553 ใหUครบทั้ง 8 ขUอ 

2. มีการประสานการ 
ดำเนินงานในการเผยแพร]
ขUอมูลแก]ผูUเกี่ยวขUอง 

3. มีการดำเนินงาน
เตรียมความพรUอมรับการ
ประเมินจากหน]วยงาน
ต]าง ๆ 

4. มีการสรุปผลการ 
ดำเนินงานมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาแต]ละ
เดือน/ป8 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

1. มีการดำเนินการ
ครบทัง้ 8 ขUอ 

2. มีการประสานการ 
ดำเนินงานเปñนปhจจบุัน 

3. มีการเตรียมความ
พรUอมรับการประเมินจาก
หน]วยงานต]างๆ เปñน
ปhจจุบัน 

4. จัดทำตารางและปฏิทินการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพภายใน 

5. ประสานกับผูUทีเ่กี่ยวขUองเพื่อแจUงปฏิทินการปฏิบัติ 
งานการประกันคุณภาพภายใน 

6. ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพภายในป8การศึกษา 2563 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน 
2. ปรับปรงุแกUไขการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการ 

ประกันคุณภาพภายในที่ยังไม]สมบูรณ7 
3. ทบทวน/แกUไข ปรับปรงุเครือ่งมอืการประกัน

คุณภาพ 
ภายใน 

4. วิเคราะห7 สังเคราะห7ผลการประเมินประกันคุณภาพ
ภายใน 
 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT) 

1. สรุปผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน 
2. นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรบัปรุงและ

พัฒนาในป8การศึกษาต]อไป 

 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

4. มรีายงานสรุปผล
การดำเนินงานมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาเปñน
ปhจจุบัน 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

2. รายงานสรุปผลการ 
ปฏิบัติงาน 

3. รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 

 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน    มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ฝ{าย  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร   

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาต]อ
หน]วย 

จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 กระดาษ A4 

จัดทำรายงาน 
ตนเอง 

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

2 ค]าเขUาเล]มสัน 
กาว ปกแข็ง 

 100 - 10 รีม 1,000 -  

3 ค]ากระดาษโฟโตU 
จัดทำหนUาปกและ 
ปริ้นรูปภาพ 

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

4 ค]าน้ำหมึก HP laserjet p1102 500 -   2 ตลบั 1,000 -  
รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หกพันบาทถ̀วน  )   6,000 -  

 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 6,000 บาท    งบจัดหา         บาท 
 
 
                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 

 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                (นางสุรีรัตน7  ชอบสุข)                        (นางสาวกญัญา วาป8กัง)      
     งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                   หัวหนUาฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร   

 
อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)               (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ              ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  4    หน"วยงาน     ทรัพยากรมนุษย7      ฝSายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร               
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี 2   ยุทธศาสตรLข`อท่ี     2 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL  
   1. เพื่อจัดระบบสรรหาบุคลากร
ที่มีประสทิธิภาพ 
 2. เพื่อจัดระบบการพัฒนา
บุคลากร 
 3. เพื่อประเมินบุคลากร 
 4. เสรมิสรUางขวัญกำลังใจและ
จำหน]ายบุคลากร 
เปjาหมายเชิงปริมาณ :  
 1. บุคลากรโรงเรียนมารี
พิทักษ7 
เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  
 1. มีการจัดระบบสรรหา
คัดเลือก 
บุคลากรที่ชัดเจน 
 2. มีการจัดระบบพฒันา
บุคลากร 
 3. มีการประเมินครูและ
บุคลากร 

ขั้นวางแผน(P : PLAN) 

1. สรรหาคัดเลือกบุคลากร 
 1.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดระบบคัดเลือก
บุคลากรดังน้ี 
  1.2 เตรียมแต]งต้ังคณะกรรมการจัดระบบสรรหา
คัดเลือกบุคลากร 
  1.3  เตรียมประชุมคณะกรรมการจัดระบบสรรหา
คัดเลือกบุคลากร 
  1.4 เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวขUองกบัการ
จัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
2. การพัฒนาบุคลากร 
 2.1ประชุมคณะกรรมการฝ{ายบุคลากรเพื่อ
เตรียมการดังน้ี 
 2.2 เตรียมสำรวจความตUองการการพฒันา
บุคลากรทุกฝ{ายในโรงเรียน 
  2.3 เตรียมรวบรวมขUอมลูจากการสำรวจนำเสนอ
ผูUอำนวยการและผูUจัดการเพือ่ขออนุมัติ 
  2.4 จัดเตรียมปฏิทินการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
ของบุคลากรในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

 4. ครูและบุคลากรเกิดขวัญ
กำลังใจและจำหน]ายบุคลากร 
 
 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  
 1. ครูและบุคลากรรUอยละ 85 
มีการจัดระบบสรรหาคัดเลือก
บุคลากรที่ชัดเจน 
 2. ครูและบุคลากรรUอยละ 90 
ไดUรับการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
 3. ครูและบุคลากรรUอยละ 90 
ผ]านการประเมิน 
 4. ครูและบุคลากรรUอยละ 90 
เกิดขวัญกำลงัใจและจำหน]าย
บุคลากร 
เคร่ืองมือการติดตาม : 
 1. รายงานสรุปการสรรหา
คัดเลือกบุคลากร 
  2. รายงานสรุปการพฒันา
บุคลากร 
 3. รายงานสรุปการประเมิน
บุคลากร 
 4. รายงานสรุปการเสรมิสรUาง
ขวัญกำลังใจและจำหน]าย
บุคลากร 
 

  2.5 เตรียมประสานงานกบัหน]วยงานต]างๆที่
เกี่ยวขUองเพื่อจัดเตรียมสถานที่ยานพาหนะ 
  2.6 เตรียม เตรียมจะ เตรียมจัดการสมัมนา
ประสานงานกบัวิทยากร 
  2.7 จัดเตรียมแบบประเมินความพงึพอใจในการ
อบรม 
3. การประเมินบุคลากร 
 3.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคลากร
ดังต]อไปน้ี 
  3.2 เตรียมแต]งต้ังคณะกรรมการทุกฝ{ายเพือ่
ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  3.3 เตรียมจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
  3.4 เตรียมดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
  3.5 เตรียมสรุปรายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเสนอผูUอำนวยการและ
ผูUจัดการ 
4. เสรมิสรUางขวัญกำลังใจและจำหน]ายบุคลากร 
 4.1 ประชุมคณะกรรมการฝ{ายบคุลากรเตรียมการ
ดังต]อไปน้ี 
 4.2 เตรียมแต]งต้ังคณะกรรมการรบัผิดชอบแต]ละ
หนUาที ่
 4.3 เตรียมประชุมคณะกรรมการ 
 4.4 เตรียมดำเนินการรวบรวมขUอมูลการปฏิบัติงาน
จากทุกฝ{าย 
 4.5 เตรียมสำรวจจำนวนบุคลากร อายุการทำงาน 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 
1. สรรหาคัดเลือกบุคลากร 
 1.1 จัดทำคำสั่งการจัดระบบสรรหาคัดเลือก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.63 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

บุคลากร 
  1.2 ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสรรหาคัดเลือก
บุคลากร 
  1.3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวขUองกับการจัดระบบสรร
หาคัดเลือกบุคลากร 
  1.4 สำรวจอัตรากำลงับุคลากรจากทกุฝ{าย 
  1.5 รวบรวมขUอมลูนำเสนอผูUอำนวยการและ
ผูUจัดการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
  1.6 ประกาศรบัสมัครบุคลากรตามอัตรากำลงัที่
ผูUอำนวยการแลUวผูUจัดการอนุมัติ ผ]านทางเว็บไซต7 
Facebook ของโรงเรียน 
 1.7 เปgดรับสมัครบุคลากรตามอัตรากำลังที่
ผูUอำนวยการและผูUจัดการอนุมัติผ]านทางเว็บไซต7 
Facebook ของโรงเรียน 
  1.8 แต]งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลอืกภาคทฤษฎี
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
ขออนุมัติบรรจุแต]งต้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

 1.15 ประสานงานกับฝ{ายธุรการเพือ่จัดทำเอกสาร
บรรจุแต]งต้ัง 
 1.16 สรุปผลการสรรหาคัดเลือกบุคลากรทีส่อบ
ผ]านและไม]ผ]านการทดลองงาน 

2. การพัฒนาบุคลากร 
 2.1 สำรวจความตUองการการพัฒนาบุคลากรทกุ
ฝ{ายในโรงเรียน 
  2.2 รวบรวมขUอมลูจากการสำรวจนำเสนอ
ผูUอำนวยการและผูUจัดการเพือ่ขออนุมัติ 
 2.3 ทำปฏิทิน การอบรม สมัมนาศึกษาดูงานของ
บุคลากรในโรงเรียน 
  2.4 ประสานงานกับหน]วยงานสถานที ่
  2.5 ประสานงานกับวิทยากรที่ใหUการอบรม 
 2.6 จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวขUองกับ
การอบรม 
 2.7 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการ 
อบรมสัมมนา 
 2.8 จัดอบรมสมัมนาตามที่วางแผนตามปฏิทิน 
 2.9 ประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาทกุ
ครั้ง 
 2.10 สรุปรายงานผลการจัดอบรมสมัมนา 
 2.11 ประสานกบัหัวหนUาฝ{ายต]างๆเพื่อนำผลการ
อบรมไปใชUใหUเกิดประโยชน7 
3. การประเมินบุคลากร 
 3.1 แต]งต้ังคณะกรรมการทุกฝ{ายเพื่อประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
  3.2 จะทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  3.3 ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
  3.4 สรุปรายงานผลการประเมิน การปฏิบัติงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ของบุคลากรเพื่อนำเสนอผูUอำนวยการและผูUจัดการขอ
อนุมัติการปรบัข้ันเงินเดือน 
  3.5 ประสานงานกับฝ{ายการเงินเพื่อเบกิจ]ายใหUแก]
บุคลากร 
  3.6 นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห7เพื่อนำมา
พิจารณาและปรับปรงุในป8การศึกษาต]อไป 
4. เสรมิสรUางขวัญกำลังใจและจำหน]ายบุคลากร 
 4.1 ประสานงานกับฝ{ายวัดผลประเมินผลและ
ทะเบียนฝ{ายวิชาการและนำเสนอผูUอำนวยการ
ผูUจัดการในการจัดสวัสดิการตามระเบียบของโรงเรียน 
 4.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อช้ีแจงรายละเอียด
ของกิจกรรม 
 4.3 สำรวจจำนวนบุคลากร 
 4.4 รวบรวมขUอมลูการปฏิบัติงาน 
 4.5 ดำเนินการกิจกรรมการสรUางขวัญและกำลังใจ
กับครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหนUาที่ดีเด]นและจำหน]าย
บุคลากร 
  4.5.1จัดสวัสดิการชุดเครือ่งแบบครูและ
บุคลากรตามระเบียบของโรงเรียน 
  4.5.2พิจารณาเงินโบนัสของผูUบรหิาร ครู 
บุคลากร และพนักงาน 
  4.5.3จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสงัสรรค7วันป8ใหม] 
  4.5.4จัดกิจกรรมศึกษาดูงานใหUกับผูUบริหาร ครู 
บุคลากร และพนักงาน ป8ละ 1 ครั้ง 
  4.5.5การปรับข้ันเงินเดือนตามระเบียบ และ
ตามการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทุกป8การศึกษา 
  4.5.6มอบเงินของขวัญวันเกิดสำหรบัครูและ
บุคลากร  
  4.5.7มอบเงินรบัขวัญบุตรของครู บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

และพนักงาน 
  4.5.8มอบเงินขวัญถุงสรUางครอบครัวใหม] 
  4.5.9มอบเงินช]วยการงานฌาปนกจิ บิดา 
มารดา ลูก ของครูบุคลากรและพนักงาน 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล    (C : CHECK) 

1. สรรหาคัดเลือกบุคลากร 
 1.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนงาน 
  1.2 ปรับปรุงแกUไข ดำเนินงาน ตามแผนงาน 
จัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่ยังไม]สมบรูณ7 
2. การพัฒนาบุคลากร 
 2.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผน 
  2.2 ปรับปรุงดำเนินงานตามแผนงานแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาที่ยังไม]สมบูรณ7 
  2.3  ทบทวนแกUไขปรับปรงุเครือ่งมอืการติดตาม 
  2.4 วิเคราะห7สงัเคราะห7ผลการประเมินความพงึ 
3. การประเมินบุคลากร 
 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน 
  3.2 ปรับปรุงแกUไข ดำเนินงานตามแผนงาน
ประเมินบุคลากรที่ยังไม]สมบูรณ7 
4. เสรมิสรUางขวัญกำลังใจและจำหน]ายบุคลากร 
 4.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน 
 4.2 ปรับปรุงแกUไข ดำเนินงานตามแผน 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 
    (A : ACT) 

1. สรรหาคัดเลือกบุคลากร 
 1.1 สรุปผลการจัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
  1.2 นำผลการประเมินวางแผนเพื่อปรับปรงุและ
พัฒนาต]อไป 
2. การพัฒนาบุคลากร 
 2.1 ผลการอบรมสัมมนาครูและบุคลากร 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

  2.2 นำผลการประเมินความพงึพอใจในการอบรม
สัมมนาทุกครัง้มาวางแผนเพื่อปรบัปรุงและพฒันาในป8
การศึกษาต]อไป 
3. การประเมินบุคลากร 
 3.1 สรุปผลการจัดประเมินบุคลากร 
  3.2 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรบัปรุงและ
พัฒนาในป8การศึกษาต]อไป 
4. เสรมิสรUางขวัญกำลังใจและจำหน]ายบุคลากร 
 4.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานเพือ่พัฒนา 
 4.2 วิเคราะห7ผลการดำเนินงานนำไปปรับปรุงและ
พัฒนาในป8การศึกษาต]อ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานทรพัยากรมนุษย7(งานสรรหาบุคลากร) ฝ{าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กระดาษ A4     500   
2 หมึกปริ้นเตอร7     500   
3 แฟwมเกบ็ทะเบียนคร ู     500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงพันหUารUอยบาทถUวน ) 1,500  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 1,500 บาท    งบจัดหา          บาท 
 
                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 
 
  ลงช่ือ ....................................................          ลงช่ือ .................................................... 
                  (นางสาวกัญญา  วาป8กัง)                                        (นางสาวกัญญา  วาป8กัง)      
                  งานทรัพยากรมนุษย7           หัวหนUาฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร                                  
 

อนุมัติ       อนุมัติ 
 

     ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานทรพัยากรมนุษย7(งานพฒันาบุคลากร) ฝ{าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 ปฐมนิเทศครูใหม]     30,000   
2 อบรมภาษาอังกฤษ     30,000   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หกหมื่นบาทบาทถUวน ) 60,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 60,000 บาท    งบจัดหา         บาท 
 
                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 
 
 ลงช่ือ ....................................................          ลงช่ือ .................................................... 
             (นางสาวกัญญา  วาป8กัง)                                        (นางสาวกัญญา  วาป8กัง)      
               งานทรัพยากรมนุษย7                 หัวหนUาฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร                                  
 

   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
   ลงช่ือ ...................................................             ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานทรพัยากรมนุษย7(งานประเมินบุคลากร) ฝ{าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กระดาษ A4     1,000   
2 หมึกปริ้นเตอร7     500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงพันหUารUอยบาทถUวน ) 1,500  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 1,500 บาท    งบจัดหา          บาท 
 
                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 
 
  ลงช่ือ ....................................................          ลงช่ือ .................................................... 
             (นางสาวกัญญา  วาป8กัง)                                        (นางสาวกัญญา  วาป8กัง)      
               งานทรัพยากรมนุษย7                 หัวหนUาฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร                                  
 

                     อนุมัติ       อนุมัติ 
 
      ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานทรพัยากรมนุษย7(งานเสริมสรUางขวัญและกำลงัใจ) ฝ{าย พฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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

1 กิจกรรมสวัสดิการชุด
ครูและบุคลากร 

    3,000   

2 โบนัสประจำป8     400,000   
3 กิจกรรมสงัสรรค7วันป8

ใหม] 
    50,000   

4 กิจกรรมศึกษาดูงาน     400,000   
5 กิจกรรมปรับข้ัน

เงินเดือน 
    100,000   

6 กิจกรรมของขวัญวัน
เกิดครูและบุคลากร 

    30,000   

7 กิจกรรมรบัขวัญบุตร
ครูและบุคลากร 

    15,000   

8 สวัสดิการเงินขวัญถุง
สรUางครอบครัวใหม] 

    12,000   

9 สวัสดิการงาน
ฌาปนกจิ 

    8,000   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หน่ึงลUานหน่ึงหมื่นแปดพันบาทถUวน ) 1,018,000  
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สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 1,018,000 บาท    งบจัดหา          บาท 
 
                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 
 
  ลงช่ือ ....................................................          ลงช่ือ .................................................... 
             (นางสาวกัญญา  วาป8กัง)                                        (นางสาวกัญญา  วาป8กัง)      
               งานทรัพยากรมนุษย7                 หัวหนUาฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร                                  
 

   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
   ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี    5    หน"วยงาน                   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                ...               
ฝSาย                ฝ{ายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร..............................................................................                         
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2,3 ยุทธศาสตรLข`อท่ี     2,4 เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL  
1. เพื่อสำรวจหัวขUอสารสนเทศโรงเรียน
ตามความตUองการแต]ละหน]วยงานตาม
กฎกระทวง 
2. เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียน 
3. เพื่อรายงานสารสนเทศโรงเรียนตาม
ช]องทางต]างๆ 
4. เพื่อประเมินการใชUงานระบบ
สารสนเทศโรงเรียน 
5. เพื่อใหUระบบ Mas-school สามารถใชU
งานไดUเสมอและแกUไขปรับปรงุไดU 
6. เพื่อใหUครูใชUเทคโนโลยีไดUอย]างมี
ประสิทธิภาพ 
 
เปjาหมายเชิงปริมาณ :  
1. ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
 
เปjาหมายเชิงคณุภาพ :  

ขั้นวางแผน(P : PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังต]อไปน้ี 
   1.1. เตรียมแต]งต้ังคณะกรรมการ 
ดำเนินงานสารสนเทศจากตัวแทนของแต]
ละฝ{ายของโรงเรียน  
    1.2. เตรียมดำเนินการสำรวจหัวขUอ
สารสนเทศตามความตUองการ 
     1.3. เตรียมประสานคณะกรรมการ
ดำเนินงานสารสนเทศตรวจสอบ
สารสนเทศ 
  

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 
1.กิจกรรมสารสนเทศ 
 1.1 แต]งต้ังคณะกรรมการการ
ดำเนินงานสารสนเทศ  
 1.2. ดำเนินการสำรวจหัวขUอ
สารสนเทศตามความตUองการของ

 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

275 

วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

1. มีการสำรวจหัวขUอสารสนเทศโรงเรียน
ตามความตUองการแต]ละหน]วยงานตาม
กฎกระทรวง 
2. มีการจัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียน 
3. มีการรายงานสารสนเทศโรงเรียนตาม
ช]องทางต]างๆ 
4. มีการประเมินการใชUระบบสารสนเทศ
โรงเรียน 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  
1. สารสนเทศของแต]ละฝ{ายมีความเปñน
ระบบชัดเจนมีความเปñนระบบชัดเจน
ตรวจสอบไดUง]าย 
2. ไดUสารสนเทศที่มีความถูกตUองชัดเจน 
3. บุคลากรมีการใชUงานเทคโนยีอย]างมี
ประสิทธิภาพ รUอยละ 98 
 
เคร่ืองมือการติดตาม : 
1. แบบประเมินการใชUสารสนเทศ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม
เทคโนโลยี 
 

หน]วยงานตามหัวขUอกฎกระทรวงว]าดUวย
ระเบียบประกันคุณภาพภายในป8 พ.ศ.
2563 
 1.3. กำหนดปฏิทินติดตามขUอมลู
สารสนเทศจากทกุฝ{ายในโรงเรียน 
 1.4. รวบรวมขUอมลูสารสนเทศ จาก
ฝ{ายอื่นๆ ของโรงเรียน 
 1.5. จัดทำสารสนเทศโรงเรียนใหU
สอดคลUองกบัความตUองการของหน]วยงาน
ตามหัวขUอตามกฎหมายกระทรวงว]าดUวย
ระเบียบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.
2563 
 1.6. ประสานคณะกรรมการ
ดำเนินงานสารสนเทศตรวจสอบ
สารสนเทศ 
 1.7. นำเสนอสารสนเทศตามช]องทาง
ต]างๆ เช]น เว็บไซต7โรงเรียน 
 1.8. นำเสนอสารสนเทศไปใชUโดยส]ง
ใหUหน]วยงานทีเ่กี่ยวขUอง 
 1.9. จัดทำรปูเล]มสารสนเทศเปñนราย
ภาคเรียนหรือรายป8 
 1.10. จัดทำแบบประเมินการใชU
สารสนเทศ 
2. กิจกรรมระบบเครือข]ายของโรงเรียน 
 2.1. ดูแลระบบอินเตอร7ภายใน
โรงเรียน 
 2.2 ดูแลระบบ Mas-School 
 2.3 พัฒนาเว็บไซต7โรงเรียน และสื่อ
ออนไลน7ของโรงเรียน 
3.กิจกรรมอบรมสารสนเทศ 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

 3.1. เตรียมแต]งต้ังคณะกรรมการ
ผูUรบัผิดชอบ 
 3.2. เตรียมประชุมคณะกรรมการ 
การจัดโครงการเตรียมจัดทำเอกสารที่
เกี่ยวขUองกบัการอบรม 
 3.3 ประชุมคณะกรรมการเสนอต]อ
ผูUบริหาร 
 3.4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวขUองกับ
โครงการ 
 3.5. ดำเนินงานตามแผนงาน 
 3.6. ตรวจสอบติดตามผลการอบรม
ปรับปรงุแกUไข 
 3.7. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 3.8 วิเคราะห7ผลการดำเนินงานเพื่อ
นำไปปรบัปรุงแกUไขและพัฒนาต]อไป 
 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : 

CHECK) 

1. นำเสนอสารสนเทศตามช]องทางต]างๆ 
เช]น เว็บไซต7โรงเรียน 
2. นำสารสนเทศไปใชUโดยส]งใหUหน]วยงาน
ที่เกี่ยวขUอง 
3. ดำเนินการแจกแบบประเมินการใชU
สารสนเทศใหUแก]หัวหนUาฝ{ายเพื่อ
ดำเนินการในการประเมิน 
 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : 

ACT) 

1. รวบรวมแบบประเมินการใชU
สารสนเทศปละประมวลผล 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

2. สรุปผลรายงานการใชUสารสนเทศ แก]
หัวหนUาฝ{ายพฒันาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร ผูUอำนวยการและผูUจัดการ 
3. สรุปผลแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนำมาวางแผนเพื่อปรบัปรุงและ
พัฒนาในการดำเนินงานต]อไป 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ฝ{าย  ฝ{ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร    

ลำดับ
ที่ 

รายการ 

ขUอกำหนด
มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/
คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

งานระบบเครือข]าย 
1 ค]าสัญญาณ 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 ฮาร7ดดิสพกพา 

External Harddisk 
 5,000  1 5,000   

กิจกรรมอบรมสารสนเทศ 
1 ค]าวิทยากร  10,000   10,000   
2 ค]าอาหาร  10,000   10,000   
3 ค]าจัดทำเอกสาร  10,000   10,000   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย หน่ึงแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถUวน 137,000  
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สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 137,000 บาท    งบจัดหา         บาท 
                                ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 
 
 ลงช่ือ ....................................................                          ลงช่ือ .................................................... 
                    (นายสาธิต  ชนวัฒน7)                                      (นางสาวกัญญา วาป8กัง)      
                 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ                       หัวหนUาฝ{ายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร   
   

 
อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  1   หน"วยงาน   งานบริหารฝ{ายปฐมวัย         ฝSาย     ปฐมวัย                         
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3   ยุทธศาสตรLข`อท่ี  4   เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพือ่วางแผนร]วมกับ
หัวหนUาฝ{ายบรหิาร
ปฐมวัยในการกำหนด
แผนงานบริหารฝ{าย
ปฐมวัย    

2. เพือ่ส]งเสรมิ 
สนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรในฝ{ายใหUมี
ประสิทธิภาพ      

3. เพือ่รวบรวมและ
สรปุรายงาน การ
ดำเนินงานใหUฝ{าย
บรหิารงานทั่วไป ทุก
สัปดาห7/ทุกเดือน/ภาค
เรียน/ป8การศึกษา 
 

เปjาหมายเชิงปริมาณ : 

1. บุคลากรปฐมวัยทกุ

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมวางแผนร]วมกบัหัวหนUาฝ{ายบรหิารปฐมวัยใน
การกำหนดแผนงานบรหิารฝ{ายปฐมวัย 
 2. เตรียมส]งเสริม สนับสนุนในการพฒันาบุคลากรในฝ{าย
ใหUมีประสิทธิภาพ 

3. เตรียมรวบรวมและสรุปรายงาน การดำเนินงานใหU
ฝ{ายบริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห7/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ป8
การศึกษา 
 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. จัดทำวางแผนร]วมกับหัวหนUาฝ{ายบรหิารปฐมวัยใน
การกำหนดแผนงานบรหิารฝ{ายปฐมวัย 
 2. จัดทำส]งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในฝ{าย
ใหUมีประสิทธิภาพ 
2.1 งานพัฒนาหลักสูตร 

 2.2 งานจัดประสบการณ7เรียนรูU 
 2.3 งานนิเทศการจัดประสบการณ7เรียนรูU 
 2.4 งานวัดผล ประเมินผล            

 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

คน 
 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 
 1. มีการวางแผน
ร]วมกับหัวหนUาฝ{าย
บรหิารปฐมวัยในการ
กำหนดแผนงานบริหาร
ฝ{ายปฐมวัย 

2. มีการส]งเสรมิ 
สนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรในฝ{ายใหUมี
ประสิทธิภาพ 

3. มีการรวบรวมและ
สรปุรายงาน การ
ดำเนินงานใหUฝ{าย
บรหิารงานทั่วไป ทุก
สัปดาห7/ทุกเดือน/ภาค
เรียน/ป8การศึกษา 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 
 1. ครูปฐมวัยรUอยละ 
85 วางแผนร]วมหัวหนUา
ฝ{ายบริหารปฐมวัยในการ
กำหนดแผนงานบริหาร
ปฐมวัย 

2. ครูปฐมวัยรUอยละ 
85 ไดUรับการส]งเสรมิ 

 2.5 งานวิจัยในช้ันเรียน 
 2.6 งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
 2.7 งานระดับช้ัน 

  3. จัดทำรวบรวมและสรปุรายงาน การดำเนินงานใหU
ฝ{ายบริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห7/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ป8
การศึกษา 

3.1 งานพัฒนาหลักสูตร 
3.2 งานจัดประสบการณ7เรียนรูU 
3.3 งานนิเทศการจัดประสบการณ7เรียนรูU 
3.4 งานวัดผล ประเมินผล 

3.5 งานวิจัยในช้ันเรียน 

3.6 งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

3.7 งานระดับช้ัน 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. รวบรวมขUอมลูความตUองการพฒันาอบรมในฝ{าย
ปฐมวัยประสานส]งต]อใหUกบั ฝ{ายพฒันาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากรในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา 

2. รวบรวมขUอมลูผลการอบรม/ประชุม/สมัมนาของ
บุคคลากรในแต]ละงานในฝ{ายวิชาการส]งต]อใหUหัวหนUาฝ{าย
วิชาการและฝ{ายพฒันาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

1. สรุปการดำเนินงานของแต]ละงานในฝ{ายปฐมวัย 
นำเสนอหัวหนUาฝ{ายปฐมวัย ผูUแทนผูUรับใบอนุญาต 
ผูUอำนวยการและผูUจัดการทุกสัปดาห7 (ไม]เกินวันพุธของ
สัปดาห7ต]อไป) 

2. ส]งสรุปรายงานผลการดำเนินงานของฝ{ายปฐมวัย 
ใหUกับงานวิจัย นโยบายและแผน ฝ{ายพฒันาคุณภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 ต.ค.63 (ท.1) 
22 ม.ีค.64 (ท.2) 

 
28 ต.ค.63 (ท.1) 
30 ม.ีค.64 (ท.2) 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

สนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรในฝ{ายใหUมี
ประสิทธิภาพ 

3. สามารถรวบรวม
และสรุปรายงาน การ
ดำเนินงานใหUฝ{าย
บรหิารงานทั่วไป ทุก
สัปดาห7/ทุกเดือน/ภาค
เรียน/ป8การศึกษา 

 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบสรุปรายงาน
การดำเนินงานในฝ{าย
ปฐมวัย 

การศึกษาและบุคลากรเพื่อสรุปเปรียบเทียบกับแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานบริหารงานฝ{ายปฐมวัย     ฝ{าย ปฐมวัย  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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 กระดาษปกฟwา 120 แกรม 120  2 240   
5 แล็คซีน 1.5 น้ิว 60  30 1.800   
6 ลูกแม็คเย็บเล]ม  40  5 200   
7 หมึกเครื่องปริ้น 4 ส ี  100  4 400   
8 กาวสองหนUาบาง  40  12 480   
9 ค]าแฟwมเก็บงาน  100  4 400   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หกพันบาทถUวน )                                                          6,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 6,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                      (นางอรณัส  กุลพินิจ)                                       (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
        งานบริหารงานฝ{ายปฐมวัย                                            หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  2   หน"วยงาน   งานพัฒนาหลักสูตร         ฝSาย     ปฐมวัย                         
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   3   ยุทธศาสตรLข`อท่ี  3   เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพือ่จัดทำหลกัสูตร
โรงเรียนตามหลักสูตร
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ในแต]
ละป8การศึกษา    

2. เพือ่ประสานกับ
งานจัดประสบการณ7
เรียนรูUในการนำหลกัสูตร
โรงเรียนตามหลักสูตร
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ไปสู]
การจัดการเรียนรูUใหU
ครบถUวนในแต]ละ
ระดับช้ัน แต]ละป8
การศึกษา      

3. เพือ่ประเมิน
หลักสูตรโรงเรียนตาม
หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.
2560 ในแต]ละป8
การศึกษา 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมแต]งต้ังคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน 
2. เตรียมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนา

หลักสูตร 
3. เตรียมจัดทำเอกสารทีเ่กี่ยวขUองกบัหลักสูตรโรงเรียน

ตามหลกัสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560คณะกรรมการดำเนินงาน 
4. เตรียมจัดโครงการ/กจิกรรม ดังน้ี 

4.1 โครงการส]งเสริมทักษะพฒันาการเด็ก 
4.2 โครงการทัศนศึกษา 
4.3 โครงการพฒันาศักยภาพทางดนตร ี
4.4 กิจกรรมยุวบัณฑิต 
4.5 กิจกกรรมปh}นฝhนหนูนUอย 
4.6 กิจกรรมกีฬาส ี
4.7 กิจกรรมประชุมผูUปกครอง 
4.8 กิจกรรมอนามัยดีมีสุข 
4.9 กิจกรรมประกวดคัดลายมือ 
4.10 กิจกรรมปลอดภัยไวUก]อน 
4.11 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 

5. เตรียมจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

 

เปjาหมายเชิงปริมาณ : 

1. ครูระดับปฐมวัย
รUอยละ 85 สามารนำ
หลักสูตรไปใชUในการ
จัดทำแผนการจัด
ประสบการณ7การเรียนรูU 
เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 
 1. ครสูามารถจัด
ประสบการณ7เรียนรูUใน
การจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ7ใหU
สอดคลUองกบัหลักสูตร
โรงเรียนตามหลักสูตร
ปฐมวัย พ.ศ.2560 

2. ครูนำผลการนิเทศ
มาสะทUอนในการนำ
หลักสูตรโรงเรียนไปสู]การ
จัดประสบการณ7 

3. สามารถติดตามการ
นำหลักสูตรไปใชUในการ
จัดประสบการณ7ของครู
แต]ละระดับช้ัน 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 
 1. โรงเรียนมหีลกัสูตร
ของโรงเรียนทีส่อดคลUอง
กับหลักสูตรการศึกษา

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. จัดทำหลักสูตรโรงเรียนตามหลกัสูตรปฐมวัย พ.ศ.
2560 ในแต]ละป8การศึกษา 

1.1 จัดอบรมครู/ประชุม/สัมมนา ดำเนินการพฒันา
หลักสูตรปฐมวัยในแต]ละป8การศึกษา 

1.2 ประสานการดำเนินงานในการอบรมหลักสูตร
ปฐมวัยโดยประสานงานกบับุคลากรที่เกี่ยวขUองในการจัด
อบรม/ประชุม/สมัมนา 

1.3 จัดอบรมประชุมเพือ่จัดทำหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 
2560 

1.4 ดำเนินการใหUครผููUสอนวิเคราะห7หลักสูตรปฐมวัย 
พ.ศ. 2560 

1.5 รวบรวมรปูเล]มหลกัสูตรโรงเรียนตามหลักสูตร
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 ใหUหัวหนUาฝ{าย 

1.6 หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย นำเสนอการลงนามคำนำ
เล]มหลักสูตรโรงเรียนต]อผูUอำนวยการ     

1.7 นำเสนอการอนุมัติการใชUหลกัสูตรโรงเรียนตาม
หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 แก]คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรียนก]อนนำไปใชUในแต]ละป8การศึกษา 
 2. ประสานกับงานจัดประสบการณ7เรียนรูUในการนำ
หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 ไปสู]การ
จัดการเรียนรูUใหUครบถUวนในแต]ละระดับช้ัน แต]ละป8
การศึกษา 

2.1 ประสานงานจัดประสบการณ7เรียนรูUในการใหU
ครูผูUสอนทุกคนจัดทำแผนการจัดประสบการณ7ใหUสอดคลUอง
กับหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 

2.2 ประสานงานนิเทศการจัดประสบการณ7เรียนรูUใน
การนำผลการนิเทศมาสะทUอนในการนำหลักสูตรโรงเรียน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.64 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ปฐมวัย พ.ศ. 2560 และ
สอดคลUองกบัหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกจิพอเพียง 
อัตลักษณ7 4 และการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 
 
 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบประเมินการใชU
หลักสูตร 

2. แบบสอบถามผล
การใชUหลกัสูตร 

 

 

 

 

ไปสู]การจัดประสบการณ7เรียนรูU 
2.3 ประชุมครูแต]ละระดับช้ันเพื่อติดตามการนำ

หลักสูตรไปใชUในการจัดประสบการณ7ทุกสปัดาห7 
3. ประเมินหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.

2560 ในแต]ละป8การศึกษา 
3.1 จัดทำแบบประเมินการใชUหลักสูตรใหUครอบคลุม

ใน 3 กลุ]ม ดังน้ี ครู ผูUปกครอง และชุมชน 
3.2 แจกแบบสอบถามการใชUใหUบุคคลทัง้ 3 กลุ]ม

ไดUแก] ครู ผูUปกครอง และชุมชน 
3.3 วิเคราะห7แบบสอบถามการประเมินหลักสูตร 
3.4 รายงานผลต]อการประเมินการใชUหลักสูตรต]อ

หัวหนUาฝ{ายปฐมวัยเพื่อนำเสนอผลการประเมินต]อ
ผูUอำนวยการ 

   3.5 ประสานส]งผลการประเมินการใชUหลักสูตรใหU
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ{ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
และบุคคลากร เพือ่เผยแพร]แก]ผูUเกี่ยวขUอง 
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานตามแผน 
2. ปรับปรงุแกUไขการดำเนินงานตามแผนที่ยังไม]สมบูรณ7 
3. ทบทวน แกUไข ปรับปรุงเครื่องมือ 
4. วิเคราะห7 สังเคราะห7หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 

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

1. สรุปผลรายงานผลการใชUหลักสูตรต]อหัวหนUาแทน
ผูUรบัใบอนุญาต 

2. นำผลการใชUหลกัสูตรไปปรับปรงุและนำไปใชUในป8
การศึกษาต]อไป 

 

 
 
 
 
 

มี.ค.64 

 

 

 

เม.ย.64 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานพัฒนาหลกัสูตร     ฝ{าย ปฐมวัย  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 เอกสารแบบสอบถาม

ประเมินหลักสูตร 
Smartist80แกรม 100  20 2000  

 

2 ประชุมสัมมนา
ปรับปรงุเรื่องการ
พัฒนาหลักสูตร 

 10,000   10,000  
 

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หน่ึงหมื่นสองพันบาทถUวน )                                                          12,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 12,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (นางสาวกาญจนา  ศรีเมอืง)                                   (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
               งานพัฒนาหลักสูตร                                              หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย ปC2563 

หน]วยงาน  งานพัฒนาหลักสูตร (โครงการส]งเสริมทักษะพัฒนาการเด็ก)       ฝ{าย   ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ

เฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาต]อ
หน]วย 

จำนวน 
หน]วย 

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 กระดาษหนังไก]แบบ

ละเอียด 
 50  8 400   

9 กระดาษมันป ู  10  60 600   
10 เบ็ดเตล็ด     500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( สองหมื่นบาทถUวนบาทถUวน  )   20,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  

 
üงบโรงเรียน 12,000 บาท    งบจัดหา          บาท 

                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                     (นางอรณัส  กุลพินิจ)                                                  (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
            ผูUรับผิดชอบโครงการ          หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
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                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
 

แบบแสดงประมาณการ 

หน]วยงาน  งานพัฒนาหลักสูตร (โครงการทัศนศึกษา)      ฝ{าย   ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด
มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/
คุณภาพ 

ราคาต]อ
หน]วย 

จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 ค]าอุปกรณ7จัดตามฐาน  400  4 1,600   
2 ค]ากระเป∑าปฐมพยาบาล  200  4 800   
3 ค]าปwายขUอความ  1,000  1 1,000   
4 มาลัยกร  100  3 300   
5 ถ]านกUอนใหญ]  15  20 300   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( สี่พันบาทถUวน  )   4,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
             ü งบโรงเรียน 4,000 บาท                                             งบจัดหา       บาท 
 
                          
                             ผูUเสนอ                                                         ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                     (นางนริสรา  ยาสาไชย)                                          (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
             ผูUรับผิดชอบโครงการ                                              หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย  

หน]วยงาน งานพัฒนาหลกัสูตร  (โครงการพฒันาศักยภาพทางดนตร)ี      ฝ{าย  ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ

เฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษ A4  70 แกรม 100  1 100   
2 อาหารว]าง  

(ประชุมผูUปกครอง)  
 2,000  2 รอบ 2,000   

3 ค]าโล]ห7  5,000  1 5,000   
4 ค]ายานพาหนะ (รถตูU)  7,000  6คัน 42,000  เก็บจาก

ผูUปกครอง 
5 ค]าเบี้ยเลี้ยงคร ู  600  10คน 6,000   
6 ค]าลงทะเบียน (รร.ช]วย)  50  30 1,500   
7 ค]าเสื้อ (ผูUดูแลเด็ก)  350  9 3,150   
8 ค]าที่พักครู   1,300  5คน 6,500   
9 ค]าเวชภัณฑ7และน้ำด่ืม  3,000   3,000   
10 ค]าแต]งหนUา / ปwาย รร.  5,000   5,000   
11 ค]าถ]ายภาพหมู]  6,000   6,000   
12 เขUาค]ายเตรียมความ

พรUอม 
 5,000   5,000   

13 ค]าซ]อมแซมและจัดซื้อ
เครื่องดนตรีเพิ่ม 

 14,750   14,750   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หน่ึงแสนบาทถUวน  )   100,000  
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สรปุประเภทงบประมาณ  
             ü งบโรงเรียน 100,000 บาท                                               งบจัดหา    บาท 
 
                             ผูUเสนอ                                                         ผูUพิจารณ 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (นางจิตราภรณ7 ฉัตรทันต7)                                         (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
           ผูUรับผิดชอบโครงการ                                               หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

292 

 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย  

หน]วยงาน งานพัฒนาหลกัสูตร ( กิจกรรมยุวบัณฑิต)    ฝ{าย      ปฐมวัย 

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อ
หน]วย 

จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 ซุUมถ]ายภาพ  1,500  4ซุUม 6,000   
2 ค]าอาหารว]าง      4,000   
3 ค]าเช]าเกUาอี้   5  500ตัว 2,500   
4 ค]าเช]าเต็นท7  1,000  1หลัง 1,000   
5 ค]าใบประกาศ ปก 

ภาพถ]าย 
    6,500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (  สองหมื่นบาทถUวน  )   20,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
             ü งบโรงเรียน 20,000 บาท                                               งบจัดหา   บาท 

 
                               

           ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 

  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (นางจิตราภรณ7  ฉัตรทันต7)                                         (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
           ผูUรับผิดชอบโครงการ                                               หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย ปC2563 

หน]วยงาน งานพัฒนาหลกัสูตร (กิจกรรมปh}นฝhนหนูนUอย)          ฝ{าย   ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด
มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/
คุณภาพ 

ราคาต]อ
หน]วย 

จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษA4 70 แกรม 100  2รีม 200   
2 สีโปสเตอร7 4 ส ี  100  4ขวด 400   
3 กระดาษสี2หนUา  10  20แผ]น 200   
4 ดินน้ำมันคละส ี  5  80กUอน 400   
5 กาวลาเทก  100  3ขวด 300   
6 ไมUไอศครีม  20  25โหล 500   
7 กาวแท]ง  30  25แท]ง 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   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สี่พันบาทถUวน)   4,000  
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สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 4,000 บาท    งบจัดหา          บาท 
 
                             ผูUเสนอ                                                         ผูUพิจารณา 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (นางสาวกัลยาพร  อุตรวิเชียร)                                 (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
            ผูUรับผิดชอบกจิกรรม                                            หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย  

หน]วยงาน งานพัฒนาหลกัสูตร (กิจกรรมอนามัยดีมีสุข)          ฝ{าย   ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด
มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/
คุณภาพ 

ราคาต]อ
หน]วย 

จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 วิทยากร  500  2คน 1,000   
2 ยา    48ช้ิน 2,000   
3 เวชภัณฑ7    48ช้ิน 1,200   
4 รูปภาพ สื่อการรณรงค7    24ช้ิน  800   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (หUาพันบาทถUวน)   5,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 5,000 บาท    งบจัดหา          บาท 
                          
                             ผูUเสนอ                                                         ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                (นางสาวรัชฎากรณ7  ภูวรางกูล)                                   (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
             ผูUรับผิดชอบกจิกรรม                                             หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย ปC2563 

หน]วยงาน งานพัฒนาหลกัสูตร (กิจกรรมคัดลายมือ)    ฝ{าย  ปฐมวัย 

 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 500 บาท     งบจัดหา         บาท 

 
                         

           ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (นางณัฐธยาน7 ประสงค7เงิน)                                            (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
             ผูUรับผิดชอบกจิกรรม                                                   หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 

 

 

 

 
 
 

 

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อ
หน]วย 

จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 แฟwมใส]ผลงานเด็ก  100  4 400   
2 ค]ากระดาษ A4 70 แกรม 100  1 100   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (  หUารUอยบาทถUวน  ) 500   



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

297 

แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย ปC2563 

หน]วยงาน งานพัฒนาหลกัสูตร  ( กิจกรรมปลอดภัยไวUก]อน)          ฝ{าย   ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด
มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/
คุณภาพ 

ราคาต]อ
หน]วย 

จำนวน 
หน]วย 

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 รูปภาพปwายจราจร 25x25 ซม. 60 - 20 1,200 -  

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย (สองพันบาทถUวน)   2,000 - 
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 2,000 บาท    งบจัดหา         บาท 
 
                          
                             ผูUเสนอ                                                         ผูUพิจารณา 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                 (นางสาวกัลยาพร  อุตรวิเชียร)                                      (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
             ผูUรับผิดชอบกจิกรรม                                              หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย ปC2563 

หน]วยงาน งานพัฒนาหลกัสูตร (กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ)          ฝ{าย   ปฐมวัย     

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด
มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/
คุณภาพ 

ราคาต]อ
หน]วย 

จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 ค]าอุปกรณ7จัดตามฐาน  8,000   8,000   
2 ค]าปwายขUอความ  1,000  1 1,000   
3 มาลัยกร  100  1 100   
4 เอกสาร  300   300   
5 เต็นท7  700  1หลัง 700   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หน่ึงหมื่นบาทถUวน  )   10,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
             

 ü งบโรงเรียน 10,000 บาท                                             งบจัดหา     บาท 
 
                          
                             ผูUเสนอ                                                         ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (นางสาวพุธณีย7  เสือชุมแสง)                                      (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
              ผูUรับผิดชอบกิจกรรม                                              หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  3   หน"วยงาน   งานจัดประสบการณ7เรียนรูU         ฝSาย     ปฐมวัย                         
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2   ยุทธศาสตรLข`อท่ี  1   เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพือ่จัดระบบการ
จัด ประสบการณ7เรียนรูU
ใหUมี ประสทิธิภาพ  

2. เพือ่กำกบัติดตาม
การบันทึก หลังแผนการ
จัดประสบการณ7 เรียนรูU
และการสรุปผลรายงาน 
พัฒนาการของเด็กเพื่อส]ง
ต]อใหU งานวัดผลและ
ประเมินผล  

3. เพือ่ประสานกับ
งานนิเทศ การจัด
ประสบการณ7เรียนรูU 
เพื่อนนำผลประเมินการ
นิเทศครู มาวาง
แผนพัฒนาคุณภาพครู 
ร]วมกับงานทรัพยากร
มนุษย7ใน ฝ{ายพัฒนา

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ{ายวิชาการ ระดับปฐมวัย 
เพื่อ 

1.1 เตรียมจัดระบบการจัด ประสบการณ7เรียนรูUใหUมี 
ประสิทธิภาพ  

1.2 เตรียมกำกบั ติดตาม การบันทึก หลังแผนการ
จัดประสบการณ7เรียนรูUและ การสรปุผลรายงานพัฒนาการ
ของเด็ก เพือ่ส]งต]อใหUงานวัดผลและประเมินผล  

1.3 เตรียมประสานกับงานนิเทศการ จัด
ประสบการณ7เรียนรูU เพื่อนำผล ประเมินการนิเทศครมูา
วางแผนพัฒนา คุณภาพครูร]วมกบังานทรัพยากรมนุษย7 ใน
ฝ{ายพัฒนาการศึกษาและบุคลากร  

1.4 เตรียม รายงานผลของงานจัด ประสบการณ7
เรียนรูU ทุกสปัดาห7/ทุก เดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษา 

1.5 จัดหางบประมาณซื้ออปุกรณ7สรุปงาน 
2. เตรียมจัดโครงการบUานนักวิทยาศาสตร7นUอย 
3. เตรียมจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

การศึกษาและ บุคลากร  
4. สรุปรายงานผลของ

งานจัด ประสบการณ7
เรียนรูU ทุก สัปดาห7/ทุก
เดือน/ภาคเรียน/ป8
การศึกษา 

 

เปjาหมายเชิงปริมาณ : 

1. ครูผูUสอนระดับ
ปฐมวัย 

 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 
 1. เพือ่จัดระบบการ
จัด ประสบการณ7เรียนรูU
ใหUมี ประสทิธิภาพ  
2. เพือ่กำกบัติดตาม การ 
บันทึกหลงัแผนการจัด 
ประสบการณ7การเรียนรูU  

3. สรุปรายงานผลของ
การ จัดประสบการณ7
เรียนรูU 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 
 1. ครรูUอยละ 90 จัด 
ประสบการณ7เรียนรูUตาม 
หลักสูตร  

2. ครรูUอยละ 100 
จัดทำวิจัยใน ช้ันเรียน  

1. จัดระบบงานแผนการจัดประสบการณ7รูUใหUมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 ดำเนินการประชุมและประสาน การแต]งต้ัง
ครูผูUสอนในแต]ละระดับช้ัน เพือ่เสนอใหUผูUอำนวยการ
โรงเรียน พจิารณาอนุมัติ 

1.2 จัดครเูขUาสอนในระดับช้ันตาม คำสัง่แต]งต้ังที่
ไดUรับการอนุมัติจาก ผูUอำนวยการโรงเรียน  

1.3 ประชุมช้ีแจงครูผูUสอนเกี่ยวกับการ เขียนแผน
และการจัดประสบการณ7การ เรียนรูUแก]เด็ก  

1.4 กำกับ ติดตาม การเขียน แผนการจดั
ประสบการณ7การเรียนรูUของ ครูผูUสอนทกุคน  

1.5 ประเมินคุณภาพของแผนการจัด ประสบการณ7
การเรียนรูUและติดตาม แกUไขคุณภาพของแผนการจัด 
ประสบการณ7การเรียนรูUของครูผูUสอนแต] ละคน 

1.6 ส]งเสรมิใหUครจูัดทำสื่อ นวัตกรรม ร]วมกบังาน
พัฒนาสื่อ วิจัยและนวัตกรรม 

1.7 ส]งเสรมิใหUครจูัดทำวิจัยในช้ันเรียน ร]วมกบังาน
พัฒนาสื่อ วิจัยและนวัตกรรม  

1.8 ในกรณีครผููUสอนติดภารกจิใหUจัดครูเขUาสอนแทน 
2. กำกบั ติดตาม การบันทกึหลัง แผนการจัด

ประสบการณ7เรียนรูUและ การสรุปผลรายงานพฒันาการของ
เด็ก เพื่อส]งผลต]อใหUงานวัดผลประเมินผล 

2.1 แต]งต้ังคณะกรรมการ กำกบั ติดตาม การบันทึก
หลงัแผนการจัด ประสบการณ7  

2.2 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวขUองกับการ กำกบั ติดตาม 
การบันทึกหลังแผนการ จัดประสบการณ7  

2.3 กำกับ ติดตาม การบันทกึหลังแผนการจัด
ประสบการณ7เรียนรูUของ ครูผูUสอนทุกระดับ ใหUบันทึกเปñน
ปhจจุบัน ทุกวัน และส]งบันทึกหลงัการจัด ประสบการณ7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกวันศุกร7/
สัปดาห7 

 
 
 
 
 

3 ส.ค.63 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

3. ครรูUอยละ 80 นำ
วิจัยในช้ัน เรียนไปปฏิบัติ
จริง 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบประเมินการ
จัด ประสบการณ7 

 

เรียนรูUทุกวันจันทร7ที่ หัวหนUาระดับช้ัน 
2.4 กำกับ ติดตาม ในการสรุปรายงาน พัฒนาการ

ของเด็กทัง้ 4 ดUาน ทุก ระดับช้ัน ประสานส]งต]อใหUงานวัดผล 
และประเมินผลตามปฏิทินกำหนดส]งแต] ละครั้ง 

3. ประสานงานนิเทศการจัด ประสบการณ7เรียนรูU เพื่อ
นำผลประเมิน การนิเทศครูวางแผนพฒันาคุณภาพครู 
ร]วมกับงานทรัพยากรมนุษย7ในฝ{าย พัฒนาการศึกษาและ
บุคลากร  

3.1 รวบรวมผลการประเมินการนิเทศ การจัด
ประสบการณ7เรียนรูUของครผููUสอนเพื่อประมวลผลสิ่งที่ตUอง
พัฒนาใน ภาพรวมมาวางแผนพฒันาครผููUสอน  

3.2 ประสานกับงานทรัพยากรมนุษย7 ในการกำหนด
หัวขUอการอบรม/สัมมนา เพื่อพฒันาครผููUสอน  

3.3 ประสานกับงานพัฒนาหลักสูตรใน การดำเนิน
พัฒนาการเขียนแผนการจัด ประสบการณ7เรียนรูUใหU
สอดคลUองกบั หลกัสูตรที่ไดUรบัผลการสะทUอนจากผล การ
นิเทศคร ู
     4. สรุปรายงานผลของงานจัดประสบการณ7เรียนรูU ทุก
สัปดาห7/ทุก เดือน/ภาคเรียน/ป8การศึกษา  
          4.1 สรุปรายงานผลของงานจัด ประสบการณ7
เรียนรูUทุกสัปดาห7 ส]งใหU งานบริหารฝ{ายปฐมวัย  

 4.2 งานบริหารฝ{ายปฐมวัย รวบรวม สรปุรายงาน
ผลงานจัดประสบการณ7 เรียนรูUใหUหัวหนUาฝ{ายปฐมวัยภายใน
วัน จันทร7ของแต]ละสปัดาห7 เพือ่ใหUหัวหนUา ฝ{ายปฐมวัยส]ง
สรปุรายงานใหUผูUอำนวย การโรงเรียนไม]เกินวันพุธของทุก
สัปดาห7 
     5. โครงการบUานนักวิทยาศาสตร7นUอย จัดประชุม
คณะกรรมการฝ{าย วางแผนการดำเนินการฝ{าย 

 
 
 
 

25 ต.ค.63 
(ท.1) 

20 มี.ค.64 
(ท.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 พ.ค.63 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

          5.1 ประชุมคณะครูและคณะกรรมการจัดทำ
โครงงานบUานวิทยาศาสตร7นUอย 
          5.2 นำเสนอโครงงานต]อครูในสาย 
          5.3 ดำเนินกจิกรรมบUานนักวิทยาศาสตร7นUอย 
 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนการจัด
ประสบการณ7  

2. ปรับปรงุ แกUไข ปรับปรุงเครื่องมือ การจัด
ประสบการณ7  
     3. ทบทวน/แกUไข ปรับปรงุ เครื่องมือการจัด
ประสบการณ7 
      4. ติดตามผลโครงการ/กิจกรรม 
ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

1. สรุปการจัดประสบการณ7รายบุคคล และภาพรวม  
2. สรุปรายงาน ติดตามการเขียน แผนการจัดการเรียนรูU

และการส]ง แผนการจัดการเรียนรูU  
3. สรุปการกำกับติดตามการจัดการ เรียนการสอนของ

ครู 
 4.นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรบัปรุงและ

พัฒนาในป8การศึกษาต]อไป 

 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานจัดประสบการณ7เรียนรูU       ฝ{าย ปฐมวัย  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หน่ึงพันเกUารUอยแปดสบิบาทถUวน )                                                          1,980  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 1,980 บาท    งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นางสาวบัญญัติ   ภาษาสุข)                                   (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
            งานจัดประสบการณ7เรียนรูU                                          หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานจัดประสบการณ7เรียนรูU       ฝ{าย ปฐมวัย  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  
1 อุปกรณ7ในการ

ดำเนินงาน 
20 กิจกรรม 

    3,000  
 

2 อุปกรณ7ในการจัด
กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร7 

    2,000  
 

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หUาพันบาทถUวน )                                                          5,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 5,000 บาท    งบจัดหา         บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นางสาวบัญญัติ   ภาษาสุข)                                          (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
               ผูUรับผิดชอบกจิกรรม             หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  4   หน"วยงาน   งานนิเทศการจัดประสบการณ7เรยีนรูU    ฝSาย     ปฐมวัย                                         
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2,3   ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2,3  เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพือ่จัดระบบนิเทศ
การประสบการณ7เรียนรูU
ภายในโรงเรียน 

2. เพื่อจัดทำเครื่องมือ
นิเทศร]วมกบั 

งานจัดประสบการณ7
เรียนรูU 

3. เพื่อดำเนินการ
นิเทศตามรปูแบบต]าง ๆ 

4. เพื่อสรุปรายงานผล
การนิเทศในแต]ละภาค
เรียน 
 

เปjาหมายเชิงปริมาณ : 
1. ครูผูUสอนระดับ

เตรียมอนุบาลจนถึง
ปฐมวัยป8ที่ 3 ไดUรับการ
นิเทศการจัด

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการนิเทศ 
1.1 วางแผนเตรียมจัดระบบนิเทศการจัด

ประสบการณ7เรียนรูU 
1.2 เตรียมเอกสารเครื่องมือการนิเทศ 
1.3 เตรียมดำเนินการตามรูปแบบการนิเทศ 
1.4 เตรียมสรุปรายงานผลการนิเทศในแต]ละภาค

เรียน 
 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. จัดระบบการนิเทศการจัดประสบการณ7เรียนรูUภายใน
โรงเรียน 

1.1 แต]งต้ังคณะกรรมการการนิเทศการจัด
ประสบการณ7เรียนรูUภายในโรงเรียน 

1.2 ประชุมคณะกรรมการการนิเทศการจัด
ประสบการณ7เรียนรูUภายในโรงเรียน 

เพื่อช้ีแจงจุดประสงค7การนิเทศการจัดประสบการณ7
เรียนรูUภายในโรงเรียน 

 
 

 
 

 
 

 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ประสบการณ7เรียนรูUอย]าง
นUอยภาคเรียนทีล่ะ 1 ครั้ง 
 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 
 1. มีแผนการนิเทศ
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และสามารถนำผลในแต]
ละภาคเรียนไปสะทUอน
ครูผูUสอนระดับปฐมวัย
ปรับปรงุการจัด
ประสบการณ7เรียนรูUอย]าง
สม่ำเสมอ 

2. มีการดำเนินการ
นิเทศ 

3. มีการจัดทำ
เครื่องมือนิเทศ 

4. มีการสรุปรายงาน
ผลการนิเทศของครผููUสอน
ใหUครอบคลุมสะทUอน
คุณภาพครูในแต]ละภาค
เรียน 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 
 1. ครูรUอยละ 95 
ไดUรับการนิเทศภายใน 
กำกับติดตาม ตรวจสอบ
และนำผลไปปรบปรุงการ
เรียนการสอนอย]าง

1.3 นำเสนอรปูแบบการนิเทศภายในโรงเรียน 
1.4 ประสานจัดทำรายช่ือผูUนิเทศแต]ละระดับช้ันใหU

ผูUอำนวยการแต]งต้ัง 
1.5 ประกาศรายช่ือผูUนิเทศแต]ละระดับช้ันที่ไดUรบั

การแต]งต้ังเพื่อมาประชุมช้ีแจงหนUาทีร่ับผิดชอบ 
1.6 ออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการนเทศที่

ไดUรับการแต]งต้ังเพื่อประชุมช้ีแจงวางแผนการนิเทศ 
2. จัดทำเครื่องมือนิเทศร]วมกับงานจัดประสบการณ7

เรียนรูU 
2.1 ออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการนิเทศที่

ไดUรับการแต]งต้ังเพื่อออกแบบเครื่องมือในการนิเทศการจัด
ประสบการณ7เรียนรูU 

2.2 คณะกรรมการจัดทำเครือ่งมอืในการนิเทศการ
จัดประสบการณ7เรียนรูU 

3. ดำเนินการตามรูปแบบการนิเทศ 
3.1 นำเสนอรปูแบบการนิเทศภายในโรงเรียน โดย

ใชUคณะกรรมการนิเทศตามที่ไดUรบัการแต]งต้ังในแต]ละป8
การศึกษา 

3.2 กำหนดปฏิทินการนิเทศการจัดประสบการณ7
เรียนรูU 

3.3 แจUงครูที่ไดUรบัการนิเทศเปñนรายบุคคลเกี่ยวกับ
ผลกสารนิเทศ 

3.4 ดำเนินการปฏิทินการนิเทศการจัดประสบการณ7
เรียนรูUป8การศึกษา 2562 

4. จัดทำสรุปรายงานผลการนิเทศในแต]ละภาคเรียน 
4.1 ออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมดำเนินการ

นิเทศ 
4.2 รายงานผลกานนิเทศใหUผูUอำนวยการรับทราบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ีค.64 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีพิทกัษ7 ป8การศึกษา 2564 
 

307 

วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

สม่ำเสมออย]างมีคุณภาพ
เปñนปhจจบุัน 

2. ครูรUอยละ100
กำหนดเปwาหมายคุณภาพ
เด็กทั้งดUานความรูUทักษะ 
กระบวนการ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค7 

3. ครรูUอยละ100 มี
การจัดทำวิจัยเด็กเปñน
รายบุคคล เพือ่พัฒนา
ศักยภาพของเด็ก 

4. ครรูUอยละ100 
ออกแบบการจัด
ประสบการณ7เรียนรูUที่
ตอบสนองพฒันาการทั้ง 
4 ดUาน 

5. ครรูUอยละ 95 จัด
หUองเรียน/มุมแหล]งเรียนรูU
ที่หลากหลาย 

6. ครูรUอยละ 80 มี
การจัดประเมินผลที่
มุ]งเนUนการพฒันาการ
เรียนรูUของผูUเรียนเปñน
รายบุคคล 

 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบประเมินการ
นิเทศ 

ตามระยะตามปฏิทินการนเทศ 
4.3 นำเสนอผลการประเมิน/ขอเสนอแนะ/

ขUอคิดเห็นและผลการเปรียบเทียบ 
4.4 ประสานงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา งาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ{ายพฒันาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร 

5. เตรียมจัดกิจกรรม ดังน้ี 
5.1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจUาสุทิดา 
5.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจUาอยู]หัวรัชกาลที่ 10 
5.3 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง

เจUาสิริกิตต์ิ พระพันป8หลวง 
5.4 กิจกรรมวันพ]อแห]งชาติ      

6. เตรียมจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน 
2. ปรับปรงุ แกUไข การดำเนินงานตามแผนนิเทศที่ยังไม]

สมบรูณ7 
3. ทบทวน/ แกUไข ปรับปรุงเครื่องมือนิเทศ 
 

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

1. สรุปผลรายงานผลการใชUหลักสูตรต]อหัวหนUาแทน
ผูUรบัใบอนุญาต 

2. นำผลการใชUหลกัสูตรไปปรับปรงุและนำไปใชUในป8
การศึกษาต]อไป 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานนิเทศการจัดประสบการณ7เรียนรูU   ฝ{าย ปฐมวัย  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( สามรUอยย่ีสบิบาทถUวน )                                                          320  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 320 บาท               งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                   (นางสาวพุธณีย7  เสือชุมแสง)                                      (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
     งานนิเทศการจัดประสบการณ7เรียนรูU          หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  5   หน"วยงาน   งานวัดผลและประเมินผล          ฝSาย     ปฐมวัย                                                   
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2,3   ยุทธศาสตรLข`อท่ี  2,3  เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพื่อจัดทำคู]มอืการ
วัดผลและประเมินผลตาม
หลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

2. เพื่อจัดทำ
แบบฟอร7มรวบรวมผล
การประเมินพฒันาการ
ของเด็กจากครผููUสอนใน
แต]ละระดับช้ันบรบิาล – 
ปฐมวัยป8ที่ 3 ของแต]ละ
ภาคเรียน 

3. เพือ่สรุปรายงาน
สรปุพัฒนาการของเด็ก
และเปรียบเทียบผล
พัฒนาการของเด็กแต]ละ
ระดับช้ันและแต]ละป8
การศึกษา 

 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. เตรียมจัดทำคู]มือการวัดผลและประเมินผลตาม
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

1.1 ประชุมครผููUสอนระดับช้ันบรบิาล – ปฐมวัยป8ที่ 
3 เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลพฒันาการเด็ก 

1.2 ทำคู]มือการวัดผลและประเมินผลเด็กตาม
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. จัดทำแบบฟอร7มรวบรวมผลการประเมินพัฒนาการ
ของเด็กจากครผููUสอนในแต]ละระดับช้ันบริบาล – ปฐมวัยป8ที ่
3 ของแต]ละภาคเรียน 

    1.1 ครทูำแบบฟอร7มการวัดผลและประเมินผลตาม
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ใหUครบถUวนตามสาระ
การเรียนรูU 2 สาระ 

1.2 ประชุมช้ีแจงการใชUแบบฟอร7มการวัดและ
ประเมินผล 

1.3 กำกับ ติดตามแบบฟอร7ม การบันทกึผล เพื่อ
ประสานงานนิเทศการจัดประสบการณ7เรียนรูU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

เปjาหมายเชิงปริมาณ : 
1. ผูUเรียนระดับ

ปฐมวัยป8ที่ 1-3 
 
 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 
 1. มีการจัดทำคู]มือ
การวัดผลและประเมินผล
ตามหลกัสูตรปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

2. มีการจัดทำ
แบบฟอร7มรวบรวมผล
การประเมินพฒันาการ
ของเด็กจากครผููUสอนใน
แต]ละระดับช้ันบรบิาล – 
ปฐมวัยป8ที่ 3 ของแต]ละ
ภาคเรียน 

3. มกีารสรุปรายงาน
สรปุพัฒนาการของเด็ก
และเปรียบเทียบผล
พัฒนาการของเด็กแต]ละ
ระดับช้ันและแต]ละป8
การศึกษา 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 
 1. ครูรUอยละ 100 มี
จัดทำคู]มือการวัดผลและ
ประเมินผลตามหลักสูตร
ปฐมวัย พุทธศักราช 

   1.4 รวบรวมบันทกึผลการประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 
4 ดUาน 
 

 

 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. รวบรวมการสรุปพฒันาการของเด็กทุกระดับช้ันจาก
ครูผูUสอน 
    2. จัดทำรายงานสรุปพฒันาการของเด็กและ
เปรียบเทียบผลพัฒนาการของเด็กแต]ละระดับช้ันและแต]ละ
ป8การศึกษา 

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

1. ส]งรายงานสรุปพฒันาการของเด็กและเปรียบเทียบ
ผลพฒันาการของเด็กแต]ละระดับช้ันใหUหัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
เพื่อนำเสนอส]งต]อใหUผูUอำนวยการโรงเรียน     

 

 
 

 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

2560 

2. ครูรUอยละ 90 มี
การสรุปรายงานสรปุ
พัฒนาการของเด็กและ
เปรียบเทียบผล
พัฒนาการของเด็กแต]ละ
ระดับช้ันและแต]ละป8
การศึกษา 
 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. รายงานสรุป
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานวัดผลและประเมินผล    ฝ{าย ปฐมวัย  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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 ลูกแม็คใหญ]  30  1 30   
5 ลูกแม็คเล็ก  10  3 30   
6 หมึกปริ้น  Canon LBP6000 

(เลเซอร7) 
500  2 1,000  

 

7 หมึกปริ้น  Canon mp 280 
series printer 

100  4 400  
 

8 เทปใส 2 หนUา  30  9 270   
รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( สามพันหน่ึงรUอยสามสบิบาทถUวน )                                                          3,130  

 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 3,130 บาท              งบจัดหา         บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                     (นางสาวไพรินทร7  วาป8กัง)                                         (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
           งานวัดผลและประเมินผล                                 หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  6   หน"วยงาน   งานวิจัยในช้ันเรียน             ฝSาย     ปฐมวัย                                                      
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2   ยุทธศาสตรLข`อท่ี   3  เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพือ่ประสานงาน
จัดประสบการณ7การ
เรียนรูUในการส]งเสริมครู
ทำวิจัยในช้ันเรียน 
 

เปjาหมายเชิงปริมาณ : 
1. ครรูะดับปฐมวัย

สามารถทำวิจัยเพือ่
พัฒนาการจัดการเรียนรูU
เชิงระบบโดยใชUขUอมลู
ระดับหUองเรียนเปñนฐาน
การพัฒนาการจัด
ประสบการณ7 

2. มสีรปุรายงานการ
ส]งงานวิจัยในช้ันเรียน 

 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 
 1. ครูปฐมวัยทุกคน 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการงานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ 
1.1 เตรียมประสานงานการเรียนการสอนฝ{าย

วิชาการในการส]งเสรมิครูทำวิจัยในช้ันเรียน 
 

ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1.ประสานงานจัดประสบการณ7เรยีนรูUในการส]งเสรมิใหU
ครูทำวิจัยในช้ันเรียน 

1.1 แต]งต้ังคณะกรรมการ 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 ประสานงานจัดประสบการณ7เรียนรูUรวบรวม
เพื่อตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยในช้ันเรียน 

    1.7 ประสานงานส]งสรปุผลต]องานวิชาการใน

 
 
 

 
 

 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 
 1. ครูระดับปฐมวัย
รUอยละ 100 สามารถทำ
วิจัยเพื่อพฒันาการจัดการ
เรียนรูUเชิงระบบโดยใชU
ขUอมูลระบบหUองเรียนเปñน
ฐานการพฒันาการจัด
ประสบการณ7 
2. ครรูUอยละ 100 มีการ
จัดทำวิจัยในช้ันเรียน 
 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบบันทกึารส]ง
งานวิจัยในช้ันเรียน 

2. แบบประเมินผล
งานวิจัยในช้ันเรียนของครู
ในแต]ละระดับข้ัน 

ระดับช้ัน  
 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. กำกบั ติดตาม การทำวิจัยในช้ันเรียนของครผููUสอน
ระดับช้ันเตรียมอนุบาล – ช้ันปฐมวัยป8ที่ 3 

2.  กำกับ ติดตาม การทำวิจัยไปใชUในการพฒันา
ผูUเรียน/งานทีป่ฏิบัติ 

3. วิเคราะห7 สงัเคราะห7ผลงาน จัดทำวิจัยระดับช้ัน
เตรียมอนุบาล – ช้ันปฐมวัยป8ที่ 3 

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

1. สรุปผลการทำวิจัยในช้ันเรียน 
2. รายงานผลต]อหัวหนUาฝ{าย 
3. นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรบัปรุงและ

พัฒนาในการศึกษาต]อไป 

 
 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานวิจัยในช้ันเรียน         ฝ{าย    ปฐมวัย  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หUารUอยบาทถUวน )                                                          500  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 500 บาท                          งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                     (นางจิตราภรณ7  ฉัตรทันต7)                                      (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
                 งานวิจัยในช้ันเรียน                               หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย  

หน]วยงาน งานวิจัยในช้ันเรียน ( กจิกรรมยามเชUา)       ฝ{าย   ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด
มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/
คุณภาพ 

ราคาต]อ
หน]วย 

จำนวน 
หน]วย 

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 ไมUไผ] 150  1ห]อ 150   
5 ริบบิ้น ผUาขนาดเลก็ 50  2มUวน 100   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หUารUอยบาทถUวน  )   500  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 500 บาท     งบจัดหา         บาท 
 
                          
                             ผูUเสนอ                                                         ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                (นางสาวรัชฎากรณ7 ภูวรางกูล)                                       (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
              ผูUรับผิดชอบกิจกรรม                                              หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย  

หน]วยงาน งานวิจัยในช้ันเรียน ( กจิกรรม1หUองเรียน1โครงงาน)      ฝ{าย   ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด
มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/
คุณภาพ 

ราคาต]อ
หน]วย 

จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษA4 70แกรม 100  2 200   
2 แลคซีนสีน้ำเงิน ขนาด 1น้ิวครึ่ง 50  2 100   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( สามรUอยบาทถUวน  )   300  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
             ü งบโรงเรียน 300 บาท                                                  งบจัดหา       บาท 
 
                          
                             ผูUเสนอ                                                         ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                     (นางนริสรา  ยาสาไชย)                                          (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
               ผูUรับผิดชอบกจิกรรม                                              หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซสิเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย  

หน]วยงาน งานวิจัยในช้ันเรียน (กจิกรรมสภาเด็กจิ๋ว)        ฝ{าย   ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด
มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/
คุณภาพ 

ราคาต]อ
หน]วย 

จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษ A4  70แกรม 100  1 100   
2 ปลอกแขน   250  10 2,300   
3 ปwายหUองเรียน 

(ถือหนUาแถว) 
 200  3 600   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( สามพันบาทถUวน  )   3,000 - 
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 3,000 บาท    งบจัดหา          บาท 
 
                          
                           ผูUเสนอ                                                          ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (นางจิตราภรณ7   ฉัตรทันต7)                                           (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
                    ผูUรับผิดชอบกิจกรรม                                                     หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานวิจัยในช้ันเรียน (กจิกรรม walk Rally ตลาดนัดคุณธรรม)     ฝ{าย   ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด
มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/
คุณภาพ 

ราคาต]อ
หน]วย 

จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษA4 70แกรม 100  1 100   
2 ค]าอุปกรณ7ตกแต]งฐาน  1,500  3 3,000   
3 ค]าปwายขUอความ  1,000  1 1,000   
4 ค]ามาลัยกร  200  1 200   
5 รางวัลประจำฐาน  500  3 1,500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หUาพันบาทถUวน  )   5,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
              

    ü งบโรงเรียน 5,000 บาท                                             งบจัดหา       บาท 
 
                          
                             ผูUเสนอ                                                         ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นางสาวกาญจนา  ศรีเมอืง)                                        (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
               ผูUรับผิดชอบกจิกรรม                                                หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย ปC2563 

หน]วยงาน งานวิจัยในช้ันเรียน ( กจิกรรมหนูนUอยมารีย7 เดินตามรอยพ]อ ร.9)       ฝ{าย   ปฐมวัย    

ที่ รายการ 

ขUอกำหนด
มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/
คุณภาพ 

ราคาต]อ
หน]วย 

จำนวน 
หน]วย 

จำนวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต.  บาท ส.ต.  

1 กระดาษA4 70แกรม 100  1 100   
2 ค]าอุปกรณ7ตกแต]งฐาน สำรองดำเนินการ 1,500  4 6,000   
3 ค]ารางวัลตามฐาน สำรองดำเนินการ 300  4 1,200   
4 ค]าปwายขUอความ สำรองดำเนินการ 1,000  1 1,000   
5 ค]ามาลัยกร สำรองดำเนินการ 200  1 200   
6 ค]าอุปกรณ7ตกแต]งเวท ี สำรองดำเนินการ 1,000  1 1,500   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( หน่ึงหมื่นบาทถUวน  )   10,000  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 10,000 บาท    งบจัดหา          บาท 
 
                          
                             ผูUเสนอ                                                            ผูUพิจารณา 
 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                    (นางสาวปวีณา เมืองพนัส)                                       (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
              ผูUรับผิดชอบกิจกรรม                                              หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  7   หน"วยงาน   งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม           ฝSาย     ปฐมวัย                                                      
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   2   ยุทธศาสตรLข`อท่ี   6  เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพื่อประสานงาน
จัดประสบการณ7เรียนรูU 
ในการส]งเสรมิใหUครผูลิต
สื่อนวัตกรรมต้ังแต]ระดับ
บริบาล – ปฐมวัยป8ที่ 3 
 

เปjาหมายเชิงปริมาณ : 
1. ครรูะดับปฐมวัยทุก

คนต้ังแต]ระดับบรบิาล – 
ปฐมวัยป8ที่ 3   

 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 
 1. มีการประสานงาน
จัดประสบการณ7เรียนรูUใน
การส]งเสรมิใหUครผูลิตสื่อ
นวัตกรรมต้ังแต]ระดับช้ัน
บริบาล – ปฐมวัยป8ที่ 3 
 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
1.1. เตรียมแต]งต้ังคณะกรรมการงานพฒันาสือ่/

นวัตกรรมการเรียนการสอน 
1.2 เตรียมสำรวจความตUองการผลิตสื่อ/นวัตกรรม 
1.3 เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวขUอง ไดUแก] แบบ

สำรวจความตUองการผลิตสื่อ/นวัตกรรมแต]ละระดับช้ัน    
แบบบันทึกการส]งสื่อ/นวัตกรรม/การยืมคืนและปฏิทินการ
ส]งสื่อ 

 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการพัฒนาสื่อ/
นวัตกรรมนำเสนอใหผู้้อำนวยการลงนามอนุมัติการแต่งต้ัง 

2. ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
ช้ีแจงแผนงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

3. สำรวจความตUองการการผลิตสื่อ/นวัตกรรมในแต]ละ
ระดับไดUดังน้ี 

3.1 เตรียมอนุบาล จัดทำสื่อผสม 
3.2 อนุบาล 1 จัดทำสื่อผสม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 
 1. ครูรUอยละ 100 มี
การผลิตสือ่ /นวัตกรรม
การเรียนการสอน 

2. ครูทกุคนมีการส]ง
สื่อ/นวัตกรรมและนำไป
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย]างสม่ำเสมออย]าง
มีคุณภาพรUอยละ 90 ของ
ครูทั้งหมด 

 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบบันทกึการส]ง
สื่อ/นวัตกรรม 

2. แบบประเมินสื่อ/
นวัตกรรมการเรียนการ
สอน 

3.3 อนุบาล 2  จัดทำสื่อผสม 
3.4 อนุบาล  3 จัดทำสื่อผสม 

4. ประสานงานกบัครูผูส้อนให้ผลิตสือ่/นวัตกรรมตรง
กับหน่วยการจัดประสบการณ์เรียนรู ้

5. ทำสื่อทะเบียนสื่อ การยืมสือ่ การซ]อมแซมสื่อในแต]
ละเดือน 

6. ติดตามและประเมินการใชUสือ่วัตกรรมของครูผูUสอน 
7. รายงานสรุปผลการใชUสื่อนวัตกรรมต]อผูUแทนผูUรับ

ใบอนุญาต ผูUอำนวยการและผูUจัดการ ส]งต]อใหUงานนิเทศการ
จัดประสบการณ7เรียนรูUและงานจัดประสบการณ7เรียนรูU 
 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานตามแผน 
2. ปรับปรงุแกUไขการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาสื่อ/

นวัตกรรมการเรียนการสอน 
 

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

1. สรุปผลการส]งส่ือ/นวัตกรรมรายบุคคลและภาพรวม 
2. นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในป8

การศึกษาต]อไป 

 
 
 
 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม         ฝ{าย    ปฐมวัย  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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 กระดาษหนังไก]  35  72 2,520   
5 หมึกเติม 4 ส ี  100  8 800   
6 กาว  50  4 200   
7 ลูกแม็ค  10  3 30   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( เจ็ดพันสองรUอยบาทถUวน ) 7,200  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 7,200 บาท                        งบจัดหา          บาท 

 
                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                   (นางสาวรัชฎาภรณ7  สุริยัพ)                                      (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
           งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม                     หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ลำดับท่ี  8   หน"วยงาน   งานระดับช้ัน               ฝSาย     ปฐมวัย                                                          
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข`อท่ี   1,2   ยุทธศาสตรLข`อท่ี   1  เปjาหมายข`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/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

วัตถุประสงคL : 

1. เพื่อแต]งต้ังหัวหนUา
ระดับเพื่อติดตามงานของ
ครูประจำช้ันในระดับช้ัน
บริบาล-ปฐมวัยป8ที่ 3 

2. เพื่อประสานงาน
จัดประสบการณ7 เรียนรูU
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของ เด็กในระดับช้ัน
บริบาล-ปฐมวัยป8ที่ 3 

3. เพื่อรวบรวมการ
สรปุรายงานผลของ  
การดำเนินงานระดับช้ัน
รายสปัดาห7 /รายเดือน/
ภาคเรียน/ป8การศึกษา  
 

เปjาหมายเชิงปริมาณ : 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ{ายปฐมวัย เพื่อ  
1.1 เตรียมแต]งต้ังหัวหนUาระดับช้ัน เพื่อกำกับ

ติดตามการปฏิบัติ งานตามหนUาที่ของครปูระจำช้ันใน 
ระดับช้ันบริบาล-ปฐมวัยป8ที่ 3 

1.2 เตรียมประสานงานกบังานจัดประสบการณ7
เรียนรูUในการพฒันา คุณภาพชีวิตของเด็กในระดับช้ัน
บริบาล-ปฐมวัยป8ที่ 3 

1.3 เตรียมรวบรวมการสรุป รายงานผลของการ
ดำเนินงาน ระดับช้ันรายสปัดาห7/รายเดือน/ภาค เรียน/ป8
การศึกษา  

1.4 จัดหางบประมาณในการปฏิบัติงานของแต]ละ
ระดับ 

2. เตรียมจัดกิจกรรม ดังต]อไปน้ี 
2.1 กิจกรรมแห]เทียนพรรษา 
2.2 กิจกรรมวันครสิต7มาส 
2.3 กิจกรรมวันไหวUคร ู

 
 

 

 

พ.ค.64-เม.ย.65 
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

1. ครูประจำช้ัน
ระดับช้ันบริบาล-ปฐมวัย
ป8ที่ 3 

 

เปjาหมายเชิงคณุภาพ : 
 1. หัวหนUาระดับช้ัน
ติดตามงานของครู 
ประจำช้ันในระดับช้ัน
บริบาล- 
ปฐมวัยป8ที่ 3  
2. มีการประสานงานกบั
งานจัดประสบการณ7
เรียนรูUในการพฒันา 
คุณภาพชีวิตของเด็กใน
ระดับระดับช้ันบริบาล-
ปฐมวัยป8ที่ 3 
3. รวบรวมการสรุป
รายงานผลของการ 
ดำเนินงานระดับช้ันราย
สัปดาห7/ราย เดือน/ 
ภาคเรียน/ป8การศึกษา 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 
 1. รUอยละ 98 ครู
ประจำช้ันในระดับช้ัน
บริบาล-ปฐมวัยป8ที่ 3 
ทำงานอย]างมี 
ประสิทธิภาพ  
2. รUอยละ 100 ของเด็ก
ในระดับระดับช้ันบริบาล-

2.4 กิจกรรมวันเด็กแห]งชาติ 
3. เตรียมจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  

 
ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

1. จัดทำคำสั่งแต]งต้ังครปูระจำช้ัน และนำเสนอใหU
ผูUอำนวยการลงนาม อนุมัติการแต]งต้ัง 

2. ประชุมครปูระจำช้ันระดับระดับช้ันบริบาล-ปฐมวัยป8
ที่ 3 เพื่อ ช้ีแจงรายละเอียดแผนงานระดับช้ัน ป8การศึกษา 
2563  

2.1 งานกำกับติดตามการบันทกึการ ตรวจสุขภาพ/
บันทึกน้ำหนักส]วนสูง/ บันทึกปฐมพยาบาล  

2.2 งานกำกับติดตามการบันทกึบญัชีเรียกช่ือ 
3. ประสานงานกบังานจัดประสบการณ7เรียนรูUในการ

พัฒนา คุณภาพชีวิตของเด็กในระดับช้ันบริบาล-ปฐมวัยป8ที่ 
3 

4. รวบรวมการสรุปรายงานผล ของการดำเนินงาน
ระดับช้ันราย สัปดาห7/รายเดือน/ภาคเรียน/ป8 การศึกษา 

5. จัดซื่ออุปกรณ7ในการสรุปงาน 
 

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

1. ตรวจสอบติดตามการดำเนิน งานตามแผน  
2. ปรับปรงุแกUไขการดำเนินงาน ตามแผนงานระดับช้ัน

ที่ยังไม]สมบรูณ7  
3. ทบทวน/แกUไข ปรับโครงการต]าง ๆ ในแผนงาน

ระดับช้ัน  
4. วิเคราะห7 สังเคราะห7ผลการ ดำเนินงานในแต]ละ

โครงการในงาน ระดับช้ัน 
 

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

1. สรุปผลการดำเนินงาน / โครงการต]าง ๆ ในงาน
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วัตถุประสงคL/เปjาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปC) 

ปฐมวัยป8ที่ 3  
มีคุณภาพชีวิตและมี
พัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย 
3. สรุปรายงานผลของ
การดำเนินงาน ระดับช้ัน
รายสปัดาห7/รายเดือน/
ภาคเรียน/ป8การศึกษา 
 
 
เคร่ืองมือการติดตาม : 

1. แบบบันทกึการส]ง
งาน 

2. แบบสรุปการส]ง
งาน 

3. แบบสรุปโครงการ
กิจกรรม 

ระดับช้ัน 

 2. นำผลการประเมินมาวางแผน เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาในป8 การศึกษาต]อไป 
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แบบแสดงประมาณการค"าใช`จ"าย 

หน]วยงาน งานระดับช้ัน              ฝ{าย    ปฐมวัย  

ที่ รายการ 
ขUอกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต]อหน]วย 
จำนวน 
หน]วย 

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   

รวมประมาณการค]าใชUจ]าย ( สี่รUอยหUาสบิบาทถUวน ) 450  
 
สรปุประเภทงบประมาณ  
  üงบโรงเรียน 450 บาท                         งบจัดหา          บาท 

  
                               ผูUเสนอ                                                             ผูUพิจารณา 

 
  
 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                     (นางนริสรา  ยาสาไชย)                                       (นางนริสรา  ยาสาไชย)      
                งานระดับสายช้ัน                             หัวหนUาฝ{ายปฐมวัย 
 
   อนุมัติ       อนุมัติ 

 
 

 ลงช่ือ ...................................................   ลงช่ือ ................................................... 
                  (ซิสเตอร7บุญสม  ปgóนสุวรรณ)                  (บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
                           ผูUอำนวยการ                ผูUทำการแทนผูUรับใบอนุญาต/ผูUจัดการ 
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ส]วนที่ 4  การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 เพื่อใหUการดำเนินงานของโรงเรียนมารีพทิักษ7บรรลุความสำเร็จ และเปñนไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจำป8การศึกษา 2564 โรงเรียนจงึไดUกำหนดแนวทางและมาตรการในการกำกับ ติดตามและรายงานผลดังน้ี 
1.การกำกบั ติดตาม และรายงานผล 
 1.1 จัดทำคำสั่งแต]งต้ังผูUรับผิดชอบและผูUกำกับติดตามรายโครงการและกำหนดปฏิทินในการ
ดำเนินงานและกำกับติดตาม เมื่อไดUดำเนินการตามโครงการ / กิจกรรมเสรจ็เรียบรUอยแลUว ใหUผูUรบัผิดชอบ
โครงการ/กจิกรรม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำป8
การศึกษา 2564 เสนอต]อผูUบรหิารโรงเรียน 
 1.2 จัดทำเอกสารรายงานการศึกษาเสนอต]อคณะกรรมการบรหิารและหน]วยงานตUนสังกัด 
2.การตรวจสอบและการประเมินผล 
 แต]งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน เพื่อจัดทำแบบ
ประเมินโครงการทุกโครงการ โดยดำเนินการประเมินโครงการใน 3 ระยะ คือ ก]อนดำเนินการ ระหว]าง
ดำเนินการ และหลังดำเนินการ 
3.นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน 
 นำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห7 สงัเคราะห7หารปูแบบความสำเร็จ และความคุUมค]าในการ
ดำเนินงานว]าโครงการ / กิจกรรมใดควรดำเนินการต]อในป8การศึกษาต]อไป มีปhญหา อุปสรรค ขUอเสนอแนะ
เพื่อปรับปรงุและแกUไขอย]างไร และโครงการใดไม]ควรดำเนินการต]อ 
  
  

 

 

  

 

 

 

 


