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ค าชี้แจง 

 

การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ที่

ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม  จึงได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษา 2561  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการตามปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของ

โรงเรียนที่ก าหนดเอาไว้ ให้ด าเนินการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  จึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปีขึ้น 

ขอขอบพระคุณ  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ตลอดจนแนวทางปรับปรุงโครงการทุกโครงการ  

ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 ที่ได้ให้ความร่วมมือในการ

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สมบูรณ์  หวังว่าแผนปฏิบัติการนี้จะช่วยให้การท างานมีจุดหมายที่

ชัดเจนและท าให้การด าเนินการของทุกฝ่ายประสบความส าเร็จและการประเมินผลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

     (บาทหลวงสุรชัย   เจริญพงศ์) 
               ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

                    10 พฤษภาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

ก 
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์    ตั้งอยู่เลขที่ 100   หมู่ 13   ถนน   บุรีรัมย์ – บรบือ 
ต าบลชุมเห็ด     อ าเภอเมือง     จังหวัดบุรีรัมย์   รหสัไปรษณีย์   31000   โทรศัพท์   044 – 
611980     โทรสาร   044 – 613984  E – mail  ms_buriram@hotmail.com     website    
www.ms.ac.th  สังกัดศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 
 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   อนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สังกัด  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
1.2 แนวทางการจัดการศึกษา   
 ปรัชญาการศึกษา การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ 
วิสัยทัศน์ “ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นองค์กรการศึกษาคาทอลิก ที่เด่นคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ  
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีครูคุณภาพ  ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ มุ่งสู่สากล ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

    ทางวิชาการ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และสามารถใช้  
   เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ                                                                     
5.  การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้                                                                                                                                                             
6.  พัฒนาระบบงาน บุคลากร ให้มีมาตรฐานสู่สากล 

  เอกลักษณ์ “โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามวิถีคริสต์” 
  อัตลักษณ์ “ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” 
        รักเมตตา 
                 รักตนเอง รักผู้อ่ืน รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รักสถาบันหลักของ 
   ชาติ  เสียสละ เห็นอกเห็นใจ มีน้ าใจ แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นอย่าง 
   สุภาพอ่อนโยนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและรู้จักให้อภัย 
 
 

mailto:ms_buriram@hotmail.com
http://www.ms.ac.th/
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        ซื่อสัตย์ 
    ด ารงอยู่ในศีลธรรม ซื่อตรง จริงใจ ประพฤติชอบต่อตนเองและ 
   ผู้อื่น ไม่คดโกง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
   กตัญญู 
              เคารพ เชื่อฟัง ให้เกียรติบิดามารดา ผู้มีพระคุณ สถาบันหลักของ 
   ชาติ ธรรมชาติ มีความนบนอบ ตระหนักในความดีที่ผู้อ่ืนมอบให้ตน รู้จัก 
   ตอบแทนบุญคุณ รู้คุณสถาบันและแผ่นดิน 
       พอเพียง 
              พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและประหยัดอดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย  
   สุภาพถ่อมตน ไม่ถือตัว ไม่ยึดติด 
1.3 ข้อมูลครูและบุคลากร 
 1) จ านวนครูและบุคลากร   

 
ประเภทบุคลากร 

 
เพศ (คน) 

 
ระดับการศึกษา (คน) 

 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ 1 - - - 1 - 
ผู้อ านวยการ - 1 - - 1 - 
รองผู้อ านวยการ 1 1 - - 2 - 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 1 3 - 4 -  
ครู (บรรจุ) 20 85 - 96 9 - 
ครู (ไม่บรรจุ) 16 58 20 54 - - 
ครูต่างประเทศ 1 8 - 9 - - 
พนักงาน 11 23 34 - - - 
คนขับรถ 2 - 2 - - - 
ยามรักษาความปลอดภัย 2 - 2 - - - 

รวม 55 179 58 163 13 - 
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 2) จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการสอนของครู 
1 คน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  1  คน  
ในแต่ละสาขาวิชา  (ชม./สัปดาห์) 

1.  เทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา 1 18 
2.  หลักสูตรและการสอน 3 18 
3.  บริหารการศึกษา 1 - 
4.  คณิตศาสตร์   5 18 
5.  จิตวิทยาแนะแนว 2 18 
6.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 7 18 
7.  การสอนวิทยาศาสตร์ 1 18 
8.  เคม ี 3 18 
9.  ชีววิทยา 1 18 
10.  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 18 
11.  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 18 
12.  ภาษาไทย 9 18 
13.  ภาษาไทยและการสื่อสาร 1 18 
14.  ภาษาไทย(แขนงภาษาและวรรณคดี) 1 18 
15.  ภาษาอังกฤษ 19 18 
16.  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 18 
17.  การบริหารโรงแรม 1 18 
18.  ภาษาจีน 3 18 
19.  สังคมศึกษา 8 18 
20.  รัฐศาสตร์ 2 20 
21.  รัฐประศาสนศาสตร์ 1 20 
22.  รัฐศาสตร์การปกครอง 1 20 
23.  คหกรรม 2 18 
24.  เทคโนโลยีการประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1 18 
25.  ประมง 1 18 
26.  เกษตร 1 18 
27.  เกษตรศาสตร์(สาขางานสัตวศาสตร์) 1 18 
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สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  1  คน  
ในแต่ละสาขาวิชา  (ชม./สัปดาห์) 

28.  คอมพิวเตอร์ 4 18 
29.  สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 18 
30.  ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 2 18 
31.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 18 
32.  การพัฒนาสารสนเทศ 1 18 
33.  เทคโนโลยีการศึกษา 1 18 
34.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 18 
35.  การศึกษาปฐมวัย 31 18 
36.  ประถมศึกษา 11 18 
37.  พลศึกษา 2 18 
38.  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 18 
39.  การฝึกและการจัดการกีฬา 3 18 
40.  สุขศึกษา 1 18 
41.  ทัศนศิลป์ 1 18 
42.  ศิลปศึกษา 1 18 
43.  ดนตรี 2 18 
44.  ดนตรีสากล 1 18 
45.  ดนตรีศึกษา 2 18 
46.  นาฏศิลป์ 1 18 
47.  นาฏศิลป์ไทยศึกษา 1 18 
48.  นาฏศิลป์และการละคร 2 18 
49.  อุตสาหกรรมศิลป์ 4 18 
50.  การบัญชี 3 - 
51.  การบริหารธุรกิจ(บัญชี) 1 - 
52.  การบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด) 1 18 
53.  การตลาด 1 18 
54.  การจัดการทั่วไป 3 18 
55.  สารสนเทศศาสตร์ 1 18 
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สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  1  คน  
ในแต่ละสาขาวิชา  (ชม./สัปดาห์) 

56.  วารสารศาสตร์ 1 18 
57.  ประชาสัมพันธ์ 1 18 
58.  ปรัชญาและศาสนา 1 18 
59.  คริสต์ศาสนศึกษา 1 - 
60.  สามัญ 7 18 
รวม 177 - 
 
1.4 ข้อมูลนักเรียน 

1) จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ  
จ านวนนักเรียน   

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

-ชั้นเตรียมอนุบาล 26 22 48 
-ชั้นอนุบาลปีที่ 1 77 80 157 
-ชั้นอนุบาลปีที่ 2 119 101 220 
-ชั้นอนุบาลปีที่ 3 122 129 251 
รวม 344 332 676 
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 157 165 322 
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 157 190 347 
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 175 164 339 
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 166 176 342 
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 161 189 350 
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 185 193 378 
รวม 1001 1077 2078 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 102 69 171 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 77 52 129 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 63 64 127 
รวม 242 185 427 
รวมทั้งสิ้น 1,587 1,594 3,181 
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1.5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 6 จ าแนกตามรายวิชา 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 53.87 50.57 47.20 54.97 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 45.28 36.00 38.71 33.26 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 
 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  2560  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามรายวิชา 
 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 46.50 25.06 29.73 30.32 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 46.89 23.92 31.24 28.41 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  2560  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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1.6 รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 
 1. รางวัล MOE AWARD สาขาคุณธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. รางวัลวัฒนคุณาธร แสดงวา่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรมประเภทกลุ่มบุคคล จากกระทรวงวัฒนธรรม 
 3. รางวัลวัฒนคุณาธร แสดงวา่เด็กชายธีภัทร์ สีโท เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรมประเภทเด็กหรือเยาวชน จากกระทรวงวัฒนธรรม 
 4. รางวัล MOE AWARD สาขาคุณธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 5. รางวัลเข้าร่วมการน าเสนอผลงานกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา “สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม” 
 6. ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยวและประเภททีมในการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 
ครั้งที่ 33 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนสตึก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
 7. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการทดสอบความสามารถทางภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560 
 8. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสอบคณิตศาสตร์ ประเภททีม ปีการศึกษา 
2560 สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
1.7 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

อาคารเรียนจ านวน …5…..   หลัง  อาคารประกอบจ านวน …...-......หลัง  สว้ม…12….. 
หลัง สระว่ายน้ า.....1........สระ  สนามเด็กเล่น............1.............สนาม  สนามฟุตบอล………1...สนาม     
สนามบาสเก็ตบอล ……1…..สนาม สนามเทนนิส………-………..สนาม สนาม อ่ืนๆ (ระบุ) ......-......... 
 
1.8 ข้อมูลงบประมาณ 

งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
รายรับ บาท รายจ่าย บาท 

เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน
รายหัว) 

    33,514,060.20 
 

งบด าเนินการ/เงินเดือน-
ค่าจ้าง 

    48,009,300.19 

เงินนอกงบประมาณ     23,274,961.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

     4,609,794.40 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) เงินบริจาค       1,953,908.52 งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 
รวมรายรับ 58,742,929.72 รวมรายจ่าย 52,619,094.59 
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 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ..........18.27..........ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ..........81.73..........ของรายจ่าย 
 
1.9 สภาพชุมชนโดยรวม 
  ข้อมูลอาชีพหลักของชุมชน ศาสนาที่ชุมชนนับถือ อาชีพหลักของผู้ปกครอง ศาสนา
ทีผู้ปกครองนับถือ รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง 
 1.9.1  อาชีพหลักของชุมชน  คือ    

 รับราชการ   ค้าขาย   เกษตรกร 
 รับจ้าง   ไม่มีอาชีพ   อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 

1.9.2 ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ    
พุทธ   คริสต์  อิสลาม 
ฮินดู   ซิกข์   อ่ืน ๆ……………………….. 

 1.9.3 อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ    
 รับราชการ   ค้าขาย   เกษตรกร 
 รับจ้าง   ไม่มีอาชีพ   อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 

 1.9.4 ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ    
พุทธ   คริสต์  อิสลาม 
ฮินดู   ซิกข์   อ่ืน ๆ……………………….. 

 1.9.5 รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว  …15,000 – 50,000…บาทต่อปี 
 
 
1.10 แหล่งเรียนรู้ 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/นอกโรงเรียน จ านวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้เรียนเฉลี่ยต่อปี
การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  

 
 
จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  
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ค่ายลูกเสือ วัด
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1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2560 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 4 
 1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
4 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

4 

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  4 
4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  4 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  3 
6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  4 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเยี่ยม 
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
4 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  4 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  4 
4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  4 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 
 1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  4 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  4 
    2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

4 

    2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

4 

    2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ 
 
 

4 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
     2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
4 

 3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

4 

 4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  4 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 4 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 4 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

4 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 
 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
4 

สรุปภาพรวม ดีเยี่ยม 
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ล าดับที ่   1 หน่วยงานงานบริหารฝ่ายปฐมวัยฝ่ายปฐมวัย     
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...3..ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3.1.เป้าหมายข้อที่..1.. 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ .....5,7....ตัวบ่งช้ีที.่...5.1.…,...7.2... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่.....5....ตัวบ่งช้ีที.่..5.1.,..7.2.... 
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....5....... ตัวบ่งชี้ท่ี .......5.1..,...7.2... 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 
(วัน/เดือน/

ปี) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือวางแผน
ร่วมกับหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร
ปฐมวัยในการ
ก าหนด
แผนงานบริหาร
ฝ่ายปฐมวัย 
   2. เพ่ือ
ส่งเสริม 
สนับสนุนใน
การพัฒนา
บุคลากรในฝ่าย
ปฐมวัยให้มี
ประสิทธิภาพ 
   3. เพ่ือ
รวบรวมและ
สรุปรายงาน

1.ขั้นวางแผน (P : PLAN) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยเพื่อ 
  1.1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายปฐมวัยในการก าหนด
แผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ 
  1.1.2 เตรียมส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มี
ประสิทธิภาพ 
  1.1.3 เตรียมรวบรวมและสรุปรายงาน การด าเนินงานให้ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา 

 
 
 

16 เมษายน 
2561 

 
 
25 เมษายน 

2561 
 
 

15 พ.ค. 61 
– ก.ย. 61 
(เทอม 1) 
พ.ย.61-
ก.ย.62  

(เทอม 2) 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 
(วัน/เดือน/

ปี) 
การด าเนินงาน
ในฝ่ายบริหาร
ปฐมวัยทุก
สัปดาห์/ทุก
เดือน/ภาค
เรียน/ปี
การศึกษา 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 
-ครูปฐมวัยทุก
คน 
 
 
 
 
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 
1. มีการ
วางแผนร่วมกับ
หัวหน้าฝ่าย
ปฐมวัยในการ
ก าหนด
แผนงานบริหาร
ฝ่ายปฐมวัย 
   2. มีการ
ส่งเสริม 
สนับสนุนใน

2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : 
DO) 
2.1 จัดท าวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการในการ
ก าหนดแผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ 
        2.1.1 ก าหนดแบบฟอร์ม ปฏิทิน การติดตามสรุปผลงานของ
งานแต่ละงานในฝ่ายปฐมวัย 
2.1.2 ประสานานกับงานแต่ละงานในฝ่ายปฐมวัย เพื่อแจ้ง
แบบฟอร์มและปฏิทินการสรุปรวบรวมงานในแต่ฝ่ายปฐมวัย 
2.1.3 ประชาสัมพันธ์ในฝ่ายปฐมวัยให้กับผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายปฐมวัย
รับทราบ 
2.2 จัดท าส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มี
ประสิทธิภาพ 
    2.2.1 รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาอบรมในฝ่ายปฐมวัย 
ประสานส่งต่อให้กับงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา แต่ละปี
การศึกษา 
    2.2.2 รวบรวมข้อมูลผลการอบรม/ประชุม/สัมมนาของบุคลากร
ในแต่ละงานในฝ่ายปฐมวัยส่งต่อให้หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย งาน
ทรัพยากรมนุษย์และงานเทคโนโลยีและสารสรเทศ ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

 
 
28 เมษายน 

2561 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22พ.ค.61-
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 
(วัน/เดือน/

ปี) 
การพัฒนา
บุคลากรในฝ่าย
ให้มี
ประสิทธิภาพ 
   3. มีการ
รวบรวมและ
สรุปรายงาน
การด าเนินงาน
ในฝ่ายบริหาร
ปฐมวัยทุก
สัปดาห์/ทุก
เดือน/ภาค
เรียน/ปี
การศึกษา 
 

  2.3 จัดท ารวบรวมและสรุปรายงานการด าเนินงานให้ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปีการศกึษา 
2.3.1 สรุปการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายปฐมวัย น าเสนอหัวหน้าฝ่าย
ปฐมวัยและผู้อ านวยการโรงเรียนทุกสัปดาห์(ไม่เกินวันพุธของสัปดาห์
ต่อไป) 
2.3.2 ส่งสรุปรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายปฐมวัย ให้กับ
วิจัย นโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
เพ่ือสรุปเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
แต่ละเดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา 

มี.ค. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 พ.ค.61-
มี.ค. 62 

 
ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 
1. ครูระดับ

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C : CHECK)  
3.1 รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาอบรมในฝ่ายปฐมวัย 
ประสานต่อให้กับฝ่ายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรใน

 
 

26 พ.ค.61 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 
(วัน/เดือน/

ปี) 
อนุบาลร้อยละ 
100 วางแผน
ร่วมกับหัวหน้า
ฝ่ายงานบริหาร
ฝ่ายปฐมวัย 
   2. ครูระดับ
อนุบาลร้อยละ 
100 ได้รับการ
ส่งเสริม สนับ 
สนุนในการ
พัฒนาบุคลากร
ในฝ่ายให้มี
ประสิทธิภาพ 
   3. ครูร้อยละ 
95มีการรวบ 
รวมและสรุป
รายงานการ
ด าเนินงานใน
ฝ่ายบริหาร
ปฐมวัยทุก
สัปดาห์/ทุก
เดือน/ภาค
เรียน/ปี
การศึกษา 

การจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา 
    3.2 รวบรวมข้อมูลผลการอบรม /ประชุม / สัมมนาของ
บุคคลากรในแต่ละงานในฝ่ายวิชาการส่งต่อให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
และฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคคลากร 
 
 
 
 

– 
ทุกเดือน
ของภาค
เรียนที่ 1 
(พ.ค.61-
ก.ย.61) 

 
ภาคเรียนที่ 

2 
(พ.ย.61-
ก.พ.62) 

 

เครื่องมือการ
ติดตาม/
ประเมินผล 

4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 
( A : ACT)  
4.1 สรุปการด าเนินงานของแต่ละงานในฝ่ายปฐมวัย ผู้ลงนามแทน

 
 

26 พ.ค.61-
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 
(วัน/เดือน/

ปี) 
1. แบบสรุป
รายงานการ
ด าเนินงานใน
ฝ่ายปฐมวัย 
 

 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้อ านวยการและผู้จัดการทุกสัปดาห์ 
(ไม่เกินวันพุธของสัปดาห์ต่อไป) 
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายปฐมวัย ให้กับงานฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรเพ่ือสรุปเปรียบเทียบกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 

มี.ค.62 
ทุกเดือน
ของภาค
เรียนที่ 1 
(พ.ค.61-
ก.ย.61) 

 
ทุกเดือน
ของภาค
เรียนที่ 2 
(พ.ย.61-
ก.ย.62) 

 
 

  



18 
 

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงานงานบริหารฝ่ายปฐมวัย   ฝ่าย  ปฐมวัย 

 

ล าดับ 

 

รายการ 

ขั้นก าหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ

คุณภาพ 

 

ราคาต่อ 

หน่วย 

 

จ านวน

หน่วย 

จ านวนเงิน 

บาท สต. บาท สต. 

1 กระดาษ A4  80 แกรม 
“Duble A” 

120 - 10 2,040 - 

2 หมึกปริ้น  Canon mp 287 1,000 - 4 4,000 - 

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( หกพันสี่สิบบาทถ้วน ) 6,040 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน............6,040......................... งบจัดหา........................................... 
 
 
  ผู้เสนอ      ผู้พิจารณา 
 

    

(นางสาวภัณฑิรา  บัญดิษรัมย์)     (นางสาวพรทิพย์    สะอาดรัมย์) 

หัวหน้างานบริหารฝ่ายปฐมวัยหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย 

 

 

ผู้เห็นชอบ                                                      ผู้อนุมัติ 
 
 

(ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                  (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                      

        ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                           ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล าดับที่2หน่วยงานพัฒนาหลักสูตรฝ่าย ปฐมวัย       
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่..2..ยุทธศาสตร์ข้อที่ ..3,4.เป้าหมายข้อที่1. 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ .....5......ตัวบ่งช้ีที่....5.1..,..5.10.... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่.....5.....ตัวบ่งชี้ที่...5.1.,.5.10.... 
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที ่...5.... ตัวบ่งชี้ท่ี ....5.1...,..5.10... 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดท าหลักสูตรโรงเรียน
ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 
ในแต่ละปีการศึกษา 
2. เพ่ือประสานกับงานจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ในการน า
หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 ไปสู่
การจัดการเรียนรู้ให้ครบด้านใน
แต่ละระดับชั้น แต่ละปีการศึกษา 
3. เพ่ือประเมินหลักสูตรโรงเรียน
ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ..2560 
4.เพื่อจัดอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการสอน แบบ
Stem and stream 

1.ขั้นวางแผน (P : PLAN) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนา
หลักสูตรเพื่อ 
1.1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรม 
การจัดท าหลักสูตรโรงเรียน 
1.1.2 เตรียมประชุมคณะกรรม 
การด าเนินกาพัฒนาหลักสูตร 
1.1.3 เตรียมจัดท าเอกสารที่เกี่ยว 
ข้องกับหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตร
ปฐมวัยพ.ศ. 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

31 มีนาคม 2561 
 

23-30 เมษายน 2561 
 
23-30 เมษายน 2561 

 
 



20 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. เพ่ือจัดท าหลักสูตรโรงเรียน
ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 
ในแต่ละปีการศึกษา 
2. เพ่ือประสานกับงานจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ในการน า
หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 ไปสู่
การจัดการเรียนรู้ให้ครบด้านใน
แต่ละระดับชั้น แต่ละปีการศึกษา 
   3. เพ่ือประเมินหลักสูตร
โรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย 
พ.ศ.2560 
   4.เพ่ือจัดอบรมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอน 
แบบStem and stream 
 

2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO) 
2.1 จัดท าเพื่อจัดท าหลักสูตร
โรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 
2560 ในแต่ละปีการศึกษา 
2.1.1จัดอบรมครู/ประชุม/สัมมนา/
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยใน
แต่ละปีการศึกษา 
2.1.2ประสานการด าเนินงานในการ
อบรมหลักสูตรปฐมวัยโดย
ประสานงาน งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป งานทรัพยากรมนุษย์ 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรในการจัดอบรม/ประชุม 
2.1.3จัดอบรม/ประชุมเพ่ือจัดท า
หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 
2.1.4ด าเนินการให้ครูผู้สอนวิเคราะห์
หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 
2.1.5 รวบรวมรูปเล่มหลักสูตร
โรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.
2560 ให้หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย 
2.1.6หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย น าเสนอการ
ลงนามค าน าเล่มสูตรโรงเรียนต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2.1.7 น าเสนอการอนุมัติการใช้
หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย 
พ.ศ.2560 แก่คณะกรรมการบริหาร

 
 
 
 
 
21-22 เมษายน 2561 

 
 

21-22 เมษายน 2561 
 
 
 
 
 
 
21-22 เมษายน 2561 
 
21-22 เมษายน 2561 
 
23-27 เมษายน 2561 

 
 

30 เมษายน 2561 
 
 

1พฤษภาคม2561 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
โรงเรียนก่อนน าไปใช้ในแต่ละปี
การศึกษา 
2.2 จัดประสานงานการเรียนการ
สอนในการน าหลักสูตรโรงเรียนตาม
หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไปสู่
การปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ให้
ครบถ้วนในแต่ละปีการศึกษา 
2.2.1ประสานงานจัดประสบการณ์
เรียนรู้ในการให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตร
ปฐมวัย พ.ศ.2560 
2.2.2ประสานงานนิเทศการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ ในการน าผลการ
นิเทศมาสะท้อนในการน าหลักสูตร
โรงเรียนไปสู่การจัดประสบการณ์
เรียนรู้ 
2.2.3ประชุมครูแต่ละระดับชั้นเพื่อ
ติดตามการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัด
ประสบการณ์ทุกสัปดาห์ 
2.3 ประเมินหลักสูตรโรงเรียนตาม
หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560  
2.3.1จัดท าแบบประเมินการใช้
หลักสูตรให้ครอบคลุมใน 3 กลุ่ม ดังนี้ 
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
2.3.2แจกแบบสอบถามการใช้ให้
บุคคลทั้ง 3 กลุ่ม ครู ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

2-4 พฤษภาคม 2561 
 
 
 

 
2-4 พ.ค.2561 

 
 
 
 

7-11 พฤษภาคม 
2561 

 
 
 

15 มิถุนายน 2561 
 
 
ส่งแผนล่วงหน้าตรวจ
ทุกวันศุกร์ของเดือน

พฤษภาคม –28 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
      2.3.3 วิเคราะห์แบบสอบถามการ
ประเมินการใช้หลักสูตร 
      2.3.4 รายงานผลต่อการประเมิน
การใช้หลักสูตรต่อหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย 
เพ่ือน าเสนอผลการประเมินต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
      2.3.5 ประสานส่งผลการประเมิน
การใช้หลักสูตรให้งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร เพื่อเผยแพร่
แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
3. จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การเทคนิคการสอนแบบ stem and 
stream 
        2.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการสอนแบบ Stem and 
Stream  
         2.3.2 จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการสอนแบบ Stem and 
Stream  
         2.3.3 ด าเนินการอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การสอนแบบ Stem and Stream  
 
 
 

กุมภาพันธ์ 2562 
 

กุมภาพันธ์ 2562 
 
 
 

1กุมภาพันธ์ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
10 กุมภาพันธ์ 2562 

 
 
 

15 -20 กุมภาพันธ์ 
2562 

 
 
2-6 พฤษภาคม 2561 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ครูร้อยละ 100 จัดท าหลักสูตร
โรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย 
พ.ศ. 2560 ในแต่ละปีการศึกษา 
2. ครูร้อยละ 100 ประสานกับ
งานจัดประสบการณ์เรียนรู้ในการ
น าหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 
ไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้ครบด้าน
ในแต่ละระดับชั้น แต่ละปี
การศึกษา 
3. ครูร้อยละ 100 ประเมิน
หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตร
ปฐมวัย พ.ศ.2560 
4. ครูร้อยละ 90 สอนเทคนิคการ
สอนแบบ stem and stream 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล 
(C : CHECK)  
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนิน 
งานตามแผน 
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตาม
แผนงานที่ยังไม่สมบูรณ์ 
3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงเครื่องมือ 
3.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตร
ปฐมวัย พ.ศ.2560 

 
 
 

1 มีนาคม 2562 
 

10 มีนาคม 2562 
 

15 มีนาคม 2562 
 

20 มีนาคม 2562 
 
 

เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล 
-แบบประเมินการใช้หลักสูตร 
ส าหรับนักเรียน 
  - แบบประเมินการใช้หลักสูตร
ส าหรับครู 
  - แบบประเมินการใช้หลักสูตร
ส าหรับผู้ปกครอง 
 

4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา( A : ACT)  
4.1 สรุปผล รายงานผลการใช้หลัก 
สูตรต่อหัวหน้าวิชาการแทนผู้รับ
ใบอนุญาต 
4.2 น าผลการใช้หลักสูตรไปปรับ 
ปรุงและน าไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป 

 
 

10  มี.ค 2562 
 
 
   15  พ.ค 2562 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 

หน่วยงานงานพัฒนาหลักสูตร   ฝ่าย  ปฐมวัย 
 

ล าดับ 

 

รายการ 

ขั้นก าหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ

คุณภาพ 

 

ราคาต่อ 

หน่วย 

 

จ านวน

หน่วย 

จ านวนเงิน 

บาท สต. บาท สต. 
1 เอกสารด าเนินการ

จัดท าเอกสาร

แบบสอบถาม

ประเมินหลักสูตร 

80 แกรม 
“Duble A” 

 

100 

- 

10 1000 

- 

2 ประชุมสัมนา

ปรับปรุงเรื่องการ

พัฒนาหลักสูตร ปี 

2560 

ส ารองด าเนินการ - 

- 

- 10,000 

- 

3 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเทคนิค

การสอนแบบ Stem 

and stream 

ส ารองด าเนินการ - 

- 

- 1,000 

- 

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย(หนึ่งหมื่นสองบาทถ้วน ) 12,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน............12,000......................... งบจัดหา........................................... 
 
 
ผู้เสนอ     ผู้พิจารณา 
 

    

(นางสาวชรินรัตน์นวะสิมัยนาม)     (นางสาวพรทิพย์  สะอาดรัมย์) 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย 
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ผู้เห็นชอบ                            ผู้อนุมัติ 
 
 

(ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                      

ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                            ผูจ้ัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล าดับที่  1 ปีการศึกษา2561         

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบ Stem and steam 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    งานพัฒนาหลักสูตร         ฝ่าย ปฐมวัย 

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่.....2......ยุทธศาสตร์ข้อที.่..3,4...เป้าหมายข้อที่ 1     

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ.:  มาตรฐานที ่…..1….. ตัวบ่งชี้ที่ ….1.1…. , …5.2…. 

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน  มาตรฐานที่.....5...... ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่  5.2                                         

ลักษณะโครงการใหม่             ต่อเนื่อง 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  นับว่ามีความส าคัญ ต่อระบบการจัดการเรียนรู้การสอน

ในทุกระดับเพราะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ เข้ามามากมายมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม 
สถานการณ์ที่เกิดข้ึน ซึ้งรวมถึงวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนStem& Steamเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่
บูรณาการความรู้  ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่   Science  :  วิทยาศาสตร์   ,  Technology  :  
เทคโนโลยี ,  Engineer  :  วิศวกรรม  และ Mathematic : คณิตศาสตร์  โดยเน้นความรู้ไปใช้ 
แก้ปัญหาในชีวิตจริง  การแก้ปัญหาและการหาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ  พร้อมทั้ง 
สามารถน าข้อค้นพบขึ้นไปใช้หรือบูรณาการ กับ ชีวิตประจ าวันได้ และได้เพ่ิมในเรื่องของ Art :  ศิลปะ 
รวมเรียกว่า  Stem& Steam  

ดังนั้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ Stem& Streamss และส่งเสริมการเรียนรู้ 
Stem& Steam ให้เกิดข้ึนในโรงเรียน จึงได้จัดท าโครงการขึ้นมา 

 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Stem& Streamss เพ่ือส่งเสริมใน
ศตวรรษท่ี 21 แก่ผู้เรียนได้ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Stem& Streamss เพ่ือส่งเสริมใน
ศตวรรษท่ี 21 แก่ผู้เรียนได้ 
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3.เป้าหมาย 
 3.1   เชิงปริมาณ 
 -   ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย1-3 
 
3.2 เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
Stem& Streamss 
 2. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Stem & Streamss ในระดับชั้นที่ตนรับผิดชอบได้
  
3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ครูผู้สอนร้อยละ  80  มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
Stem & Streamss 

2. ครูผู้สอนร้อยละ  80สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Stem & Streamssในระดับชั้นที่
ตนรับผิดชอบได้ 
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4.แผนการด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจะ/ปฏิทินการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันวางแผน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
1.2 วางแผนการด าเนินงานการอบรม 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิด 
ชอบโครงการ 

30 เมษายน 
2561 

1-2 พฤษภาคม 
2561 

 

1,000 
 

นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม 
นางสาวเสาวลักษณ์ ตองกะโทก 
นางสาวเกศริน ศรีบุญเรือง 
นางสาววันวิสา นิ่มใหม่    

2. ข้ันด าเนินการ/ กิจกรรที่จัด 
2.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2.2 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 
2.3 จัดท าปฏิทินการอบรม 
2.4 จัดท าเอกสารการอบรม 
2.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
สอนแบบ Stem & Streamss 

2-6 พ.ค.2561 
 

 นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม 
นางสาวเสาวลักษณ์ ตองกะโทก 
นางสาวเกศริน ศรีบุญเรือง 
นางสาววันวิสา นิ่มใหม่    

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์
ประเมินผลโครงการ 
 

14 – 15 
พฤษภาคม 

2561 
 

 นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม 
นางสาวเสาวลักษณ์ ตองกะโทก 
นางสาวเกศริน ศรีบุญเรือง 
นางสาววันวิสา นิ่มใหม่    

4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 
4.1 สรุปผล รายงานผลการต่อหัวหน้า
วิชาการแทนผู้รับใบอนุญาต 

17 พฤษภาคม 
2561 

 

 นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม 
นางสาวเสาวลักษณ์ ตองกะโทก 
นางสาวเกศริน ศรีบุญเรือง 
นางสาววันวิสา นิ่มใหม่    

 
5. งบประมาณ 

5.1  งบโรงเรียน1,000   บาท  5.2  งบจัดหา       -     บาท  
  รวม  1,000    บาท 

6. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 



29 
 

7.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบ 
Stem & Streamss 

7.2 รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบ  
Stem & Streamss 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ครูได้ทราบการจัดการเรียนรู้ Stem & Streamss เพ่ือส่งเสริมในศตวรรษท่ี 21 แก่ผู้เรียน 
8.2 ครูออกแบบการจัดการเรียนรู่ Stem & Streamssเพ่ือส่งเสริมในศตวรรษท่ี 21 แก่ 
ผู้เรียน 

 8.3ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 8.4 โรงเรียนได้นวัตกรรมการสอน Stem & Streamss 
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ฝ่

า

ย

ป

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ / กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบ Stem & Streamss 
ฝ่ายปฐมวัย 

ล าดับ
ที ่

รายการ 

ข้อก าหนด 
ราคาต่อ
หน่วย   จ านวนเงิน   

มาตรฐาน / บาท ส.ต. จ านวน บาท ส.ต. 

หมายเหตุ 
คุณลักษณะ

เฉพาะ/     หน่วย     
คุณภาพ           

1 ค่าวิทยากร ส ารองด าเนินการ 

- 

- - 

- 

- งบประมาณ

จากขั้น

พื้นฐาน 

(อบรมวัน

เดียวกัน) 

2 ค่าเดินทางวิทยากร ส ารองด าเนินการ - - - 
- 

-  

3 ค่าท่ีพัก ส ารองด าเนินการ - - - 
- 

-  

4 ค่าถ่ายเอกสาร ส ารองด าเนินการ - - - 
1,000 

-  

5 ค่าอาหารว่างวิทยากร ส ารองด าเนินการ - - - 
- 

-  

6 ค่าอาหารเช้าวิทยากร ส ารองด าเนินการ - - - 
- 

-  

7 ค่ากระดาษท าเกียรติบัตร ส ารองด าเนินการ - - - 
- 

-  

8 ค่าอาหารครู ส ารองด าเนินการ - - - 
- 

-  

รวม (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000  
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบประมาณ 1,000 บาท           งบจัดหา -          บาท 
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ลงชื่อ ........................................................... ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวชรินรัตน์  นวะสิมัยนาม) 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
 
 
   ลงชื่อ ……………………………………… ผู้พิจารณาโครงการ 

(นางสาวพรทิพย์   สะอาดรัมย์) 
    หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย 
 
    

ลงชื่อ ……………………………………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวจ านันท์  ไพรงาม) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 
 
 
ลงชื่อ ……………………………………….  ผู้อนุมัติงบประมาณ 

 (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล าดับที่3หน่วยงานงานจัดประสบกาณ์การเรียนรู้ฝ่าย       ปฐมวัย     
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...3..ยุทธศาสตร์ข้อที่ .....4,5......เป้าหมายข้อที่...2... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....5,7....ตัวบ่งช้ีที่...5.1 , 5.2 , 5.6 , 7.3.... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่...5,7....ตัวบ่งช้ีที.่..5.1 , 5.2 , 5.6 , 7.3.. 
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ ...5.7.... ตัวบ่งชี้ท่ี ...5.1 , 5.2 , 5.6 , 7.3... 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อจัดระบบการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้มี 
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อก ากับติดตามการบันทึก
หลังแผนการจัดประสบการณ์
เรียนรู้และการสรุปผลรายงาน
พัฒนาการของเด็กเพ่ือส่งต่อให้
งานวัดผลและประเมินผล 
3. เพ่ือประสานกับงานนิเทศ
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
เพ่ือน าผลประเมินการนิเทศครู
มาวางแผนพัฒนาคุณภาพครู
ร่วมกับงานทรัพยากรมนุษย์ใน
ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและ
บุคลากร 
4.สรุปรายงานผลของงานจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ ทุก
สัปดาห์/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปี
หารศึกษา 

1.ขั้นวางแผน (P : PLAN) 
  1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับปฐมวัย เพื่อ 
1.1.1เตรียมจัดระบบการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้มี 
ประสิทธิภาพ 
1.1.2 เตรียมก ากับ ติดตาม การบันทึก
หลังแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้และ
การสรุปผลรายงานพัฒนาการของเด็ก
เพ่ือส่งต่อให้งานวัดผลและประเมินผล 
1.1.3 เตรียมประสานกับงานนิเทศการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ เพ่ือน าผล
ประเมินการนิเทศครูมาวางแผนพัฒนา
คุณภาพครูร่วมกับงานทรัพยากรมนุษย์
ในฝ่ายพัฒนาการศึกษาและบุคลากร 
  1.1.4 เตรียม รายงานผลของงานจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ ทุกสัปดาห์/ทุก
เดือน/ภาคเรียน/ปีหารศึกษา 

 
1 พ.ค. 2561 

 
1 พ.ค. 2561 

 
 

1 พ.ค. 2561 
 
 
 
 

1 พ.ค. 2561 
 
 
 
 

1 พ.ค. 2561 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. เพ่ือจัดระบบการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือก ากับติดตาม การ
บันทึกหลังแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
    3. สรุปรายงานผลของการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ 

2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO) 
2.1 จัดระบบงานแผนการจัดประสบ 
การณ์รู้ให้มีประสิทธิภาพ 
2.1.1ด าเนินการประชุมและประสาน
การแต่งตั้งครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้น
เพ่ือเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียน
พิจารณาอนุมัติ 
2.1.2 จัดครูเข้าสอนในระดับชั้นตาม
ค าสั่งแต่งตั้งที่ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2.1.3ประชุมชี้แจงครูผู้สอนเกี่ยวกับการ
เขียนแผนและการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แก่เด็ก 
     2.1.4 ก ากับ ติดตาม การเขียน
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนทุกคน 
2.1.5 ประเมินคุณภาพของแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และติดตาม
แก้ไขคุณภาพของแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนแต่
ละคน 
2.1.6 ส่งเสริมให้ครูจัดท าสื่อ นวัตกรรม
ร่วมกับงานพัฒนาสื่อ วิจัยและนวัตกรรม 
2.1.7 ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน
ร่วมกับงานพัฒนาสื่อ วิจัยและนวัตกรรม 
2.1.8 ในกรณีครูผู้สอนติดภารกิจให้จัด
ครูเข้าสอนแทน 

 
 
 
 

2 พ.ค. 2561 
 
 
 

3 พ.ค. 2561 
 

 
3 พ.ค. 2561 

 
 

4 พ.ค. 2561 
 

 
5 พ.ค. 2561 

 
 
 

 
15 พ.ค. 2561 

 
 

15 พ.ค. 2561 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
2.2ก ากับ ติดตาม การบันทึกหลัง
แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้และ
การสรุปผลรายงานพัฒนาการของเด็ก
เพื่อส่งผลต่อให้งานวัดผลประเมินผล 
     2.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากับ 
ติดตาม การบันทึกหลังแผนการจัด
ประสบการณ์ 
2.2.2 จัดท าเอกสารที่เก่ียวข้องกับการ 
ก ากับ ติดตาม การบันทึกหลังแผนการ
จัดประสบการณ์ 
2.2.3ก ากับ ติดตาม การบันทึกหลัง
แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของ
ครูผู้สอนทุกระดับ ให้บันทึกเป็นปัจจุบัน
ทุกวัน และส่งบันทึกหลังการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ทุกวันจันทร์ที่
หัวหน้าระดับชั้น 
2.2.4ก ากับ ติดตาม ในการสรุปรายงาน
พัฒนาการของเด็กท้ัง 4 ด้าน ทุก
ระดับชั้น ประสานส่งต่อให้งานวัดผล
และประเมินผลตามปฏิทินก าหนดส่งแต่
ละครั้ง 
2.3 ประสานงานนิเทศการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อน าผลประเมิน
การนิเทศครูวางแผนพัฒนาคุณภาพครู
ร่วมกับงานทรัพยากรมนุษย์ในฝ่าย
พัฒนาการศึกษาและบุคลากร 
2.3.1 รวบรวมผลการประเมินการนิเทศ
การจดัประสบการณ์เรียนรู้ของครูผู้สอน 

15 พ.ค. 2561 
 
 
 
 
 

15 พ.ค. 2561 
 
 

5 พ.ค. 2561 
 
 

15 พ.ค. 2561 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
เพ่ือประมวลผลสิ่งที่ต้องพัฒนาใน
ภาพรวมมาวางแผนพัฒนาครูผู้สอน 
2.3.2 ประสานกับงานทรัพยากรมนุษย์
ในการก าหนดหัวข้อการอบรม/สัมมนา 
เพ่ือพัฒนาครูผู้สอน 
2.3.3 ประสานกับงานพัฒนาหลักสูตรใน
การด าเนินพัฒนาการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรที่ได้รับผลการสะท้อนจากผล
การนิเทศครู 
2.4 สรุปรายงานผลของงานจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ ทุกสัปดาห์/ทุก
เดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา 
2.4.1 สรุปรายงานผลของงานจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ทุกสัปดาห์ ส่งให้
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย 
2.4.2 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย รวบรวม
สรุปรายงานผลงานจัดประสบการณ์
เรียนรู้ให้หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยภายในวัน
จันทร์ของแต่ละสัปดาห์ เพ่ือให้หัวหน้า
ฝ่ายปฐมวัยส่งสรุปรายงานให้ผู้อ ารวย
การโรงเรียนไมเ่กินวันพุธของทุกสัปดาห์ 
2.5 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการจัด
ประชุมคณะกรรมการฝ่าย วิชาการ
ระดับปฐมวัย 1-3 วางแผน การ
ด าเนินการโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการ 
2.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
แข่งขันทักษะวิชาการ 
2.5.2 ประชุมคณะกรรมการโครงการ
แข่งขันทักษะวิชาการ 
2.5.3 จัดท าเอกสารที่เก่ียวข้องกับ
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 
2.5.4 ด าเนินการโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการ 
    - การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน 
    - การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการ
ฉีก ตัด ปะ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ครูร้อยละ 90 จัด
ประสบการณ์เรียนรู้ตาม
หลักสูตร 
2. ครูร้อยละ 100 จัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 
3. ครูร้อยละ 80 น าวิจัยในชั้น
เรียนไปปฏิบัติจริง 

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 
(C : CHECK)  
  3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนการจัดประสบการณ์ 
3.2 ปรับปรุง แก้ไข ปรับปรุงเครื่องมือ 
การจัดประสบการณ์ 
 3.3 ทบทวน/แก้ไข ปรับปรุง เครื่องมือ
การจัดประสบการณ์ 

 
 

15 มี.ค.2562 
 

10 มี.ค.2562 

เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล 
1. แบบประเมินการจัด
ประสบการณ์ 
2. แบบประเมินการพร้อมสู
สากลครูผู้สอน 

4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 
( A : ACT)  
4.1 สรุปการจัดประสบการณ์รายบุคคล
และภาพรวม 
  4.2 สรุปรายงาน ติดตามการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้และการส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.3 สรุปการก ากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของครู 
  4.4 น าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ

 
 

20 มี.ค.2562 
 

20 มี.ค.2562 
 
 

20 มี.ค.2562 
 

20 มี.ค.2562 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
  4.5 สรุปการจัดท าโครงการ วัน
วิชาการ Open House 
 

 
20 มี.ค.2562 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงานงานจัดประสบการณ์เรียนรู้   ฝ่าย  ปฐมวัย 

 

ล าดับ 

 

รายการ 

ขั้นก าหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะ

เฉพาะคุณภาพ 

 

ราคาต่อ 

หน่วย 

 

จ านวน

หน่วย 

จ านวนเงิน 

บาท สต. บาท สต. 

1  จัดระบบการเรียนการสอน - - - - 2,000 - 

2 ติดตามเขียนแผนการจัด

ประสบการณ์และประเมิน

แผน 

- - - - 2,000 - 

3 ก ากับติดตาม การจัด

ประสบการณ์ 

- - - - 1,000 - 

4 กระดาษ A4 - 100  150 15,000 - 

5 โครงการวันวิชาการopen 

House 

- - - - 60,000 - 

6 โครงการแข่งขันทักษะ

วิชาการ 

- - - - 30,000 - 

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 110,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน............110,000......................... งบจัดหา........................................... 
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                     ผู้เสนอ      ผู้พิจารณา 
 

    

(นางสาวกรรณิกา  ศิริเมฆา)   (นางสาวพรทิพย์    สะอาดรัมย์) 

     หัวหน้างานจัดประสบการณ์เรียนรู้หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย 

 

 

 

ผู้เห็นชอบ                                                              ผู้อนุมัติ 
 
 

(ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                      (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                      

 ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                               ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล าดับที่   2   ปีการศึกษา 2561   
ชื่อโครงการ/ กิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ      
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานจัดประสบการณ์เรียนรู้   ฝ่าย  ปฐมวัย    
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่3 ยุทธศาสตร์ข้อ4.5 ที่เป้าหมายข้อที่ 2  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่2,4 ประเด็นที่  2.1-4,4.1-5   
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่ 2,4 ประเด็นที่ 2.1-4 , 4.1-5  
ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ต้องยึดหลักการจัดการศึกษาว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ดีและถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพโครงการแข่งขันทักษะวิชาการเป็นโครงการที่ส่งเสริม
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมนักเรียนในระดับปฐมวัย ให้มีสุขภาพจิตที่ดี มี
ความสุข และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความถนัดและความสนใจเพื่อแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านการจัดกิจกรรมการสอนของโรงเรียนทั้งกระตุ้นให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการศึกษาและสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง อีกท้ังยังเป็นการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมด้านการเรียนรู้ของโรงเรียน 

ดังนั้น ฝ่ายปฐมวัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งส่งเสริมทุกด้าน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและเป็น
สื่อกลางให้โรงเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนระดับแสดงถึงสภาวะจิตใจที่มีความร่าเริง สดชื่น แจ่มใส แสดงออกถึงการ
ยอมรับและชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

3. เป้าหมาย 
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 3.1เชิงปริมาณ 
 นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ 80 มีความสุข  ร่าเริง แจ่มใส แสดงออกทางอารมณ์ 
จิตใจ และความรู้สึกท่ีดีตนเองอย่างเหมาะสมกับวัย 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนระดับปฐมวัยมีความสุข  ร่าเริง แจ่มใส แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ และ
ความรู้สึกท่ีดีตนเองอย่างเหมาะสมกับวัย  

  
4.แผนการด าเนินงาน/กิจกรรมท่ีจะ/ปฏิทินการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
  1.1  เสนอโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
  1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
  1.3 แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
2. ขั้นด าเนินงาน (D) 
   2.1 ประชุมคณะกรรมการการด าเนินงาน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง วางแผนและด าเนินงาน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
       1) กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน 
       2) กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีกปะ 
   2.2 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
3. ขั้นประเมินผล (C) 
   3.1  ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินกิจกรรม 
   3.2 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
   3.3 รายงานผลการด าเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
    น าข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อไป 

  
 

30,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นางสาวกรรณิกา  ศิริเมฆา 

 

 
5. งบประมาณ 

5.1 งบโรงเรียน 30,000 บาท     5.2 งบจัดหา  -  บาท 
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รวม  30,000บาท 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 รายงานผลการจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีความสุข  ร่าเริง แจ่มใส แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ และ
ความรู้สึกท่ีดีตนเองอย่างเหมาะสมกับวัย 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

หน่วยงาน งานจัดประสบการณ์เรียนรู้    ฝ่าย   ปฐมวัย 

ล าดับ 
รายการ 

 

ขั้นก าหนด

มาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ

คุณภาพ 

ราคาต่อ 

หน่วย จ านวน 

หน่วย 

จ านวน 

เงิน หมาย

เหตุ 
บาท 

สต

. 
บาท สต. 

1 ค่าด าเนินการ     15,000   

2 การแข่งขันปั้น
ดินน้ ามัน 

 
   10,000   

3 
การแข่งขันการ
สร้างภาพด้วย
การฉีก ตัด ปะ 

  
  5,000   

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สามหมื่นบาทถ้วน)     30,000   

 
สรุปประเภทงบประมาณ 

 งบโรงเรียน  30,000 บาท  งบจัดหา(เรียนฟรี) - บาท 

 
 

ลงชื่อ ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                      (นางสาวกรรณิกา  ศิริเมฆา) 
หัวหน้าแผนงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 
 
 
   ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวพรทิพย์ สะอาดรัมย์) 
          หวัหน้าฝ่ายปฐมวัย 
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   ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม) 
     ผู้อ านวยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 
 
 
 
   ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้อนุมัติโครงการ 

     (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
                                 ผู้จดัการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล าดับที่  ......3.........       ปีการศึกษา  2561       

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการวันวิชาการ  Open House      

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานการเรียนการสอน   ฝ่าย  ปฐมวัย     

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 1,3ยุทธศาสตร์ข้อท่ี  4.5เป้าหมายข้อที่2. 

ตอบสนองแผนพัฒนาฝ่าย : พันธกิจข้อที ่ 4.5เป้าหมายข้อที่4.1 - 4 , 5.1 – 4   

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 4,5ประเด็นพิจารณา 4.1-4.4-5.1-5.4  

ลักษณะโครงการ              ใหม่    ต่อเนื่อง 
1.หลักการและเหตุผล 

เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน ให้เป็น

สังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความ

ต้องการของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็น กระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม  เป็นปัจจัยส าคัญในการ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมมือกันระหว่างบ้าน ชุมชน และ

องค์กรต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรม 

หลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นสื่อในการออกแบบการเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง 

ชุมชน ศิษย์เก่า และองค์กรต่างๆอย่างทั่วถึง   ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสอันดีของโรงเรียนที่จะได้

ประชาสัมพันธ์ผลงาน ชื่อเสียงและความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกด้าน พร้อมกับ

การให้ข้อมูลโดยตรงกับผู้ปกครองเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถานศึกษาให้กับบุตรหลาน 

ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในอนาคต จึงเป็นเหตุผลให้มีโครงการ 

Open House ขึ้น  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้มองเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเสริมทุกด้าน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนให้สูงขึ้นและเป็นสื่อกลางให้โรงเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

 

 

 

 



46 
 

2.วัตถุประสงค์ 

     2.1 เพ่ือประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอ่ืนๆอย่างเหมาะสมและทั่วถึงใน

การพัฒนาการศึกษา 

     2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ 
 

3.เป้าหมาย 

   3.1 เชิงปริมาณ 

        1. ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยระดับชั้นละ 100 คน 

        2. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ 

3.2 เชิงคุณภาพ 

        1 การประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอ่ืนๆอย่างเหมาะสมและทั่วถึง

ในการพฒันาการศึกษา 

        2 ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงานทางการศึกษาของตนเองอย่างภาคภูมิใจ 

    3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    1. ผู้ปกครองร้อยละ 80 สนใจการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาภายในโรงเรียน 
    2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้แสดงความรู้ความสามารถต่างๆ 
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4.แผนการด าเนินงาน/กิจกรรมท่ีจะ/ปฏิทินการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ  
 

กุมภาพันธ์ 
2561 

 
 

60,000 
นางสาวพรทิพย์  สะอาดรัมย ์

นางสาวสุพรรษา  คงมี 
 

   1.1  ประชุมคณะกรรมการ 
   1.2  วางแผนการด าเนินงานประชุม 
   1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการ 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด  

 
ก.พ.– 10 
มี.ค. 2561 

 

นางสาวพรทิพย์  สะอาดรัมย ์
นางสาวสุพรรษา  คงมี 

 

   2.1 จัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรก
ทักษะผู้เรียนทุกระดับ 
   2.2 จัดกิจกรรมแสดงผลงานผู้เรียนทุก
ระดับ 
   2.2 จัดกิจกรรม Open House  
3. ขั้นติดตามและประเมินผล  

มีนาคม 2561 
 

นางสาวพรทิพย์  สะอาดรัมย ์
นางสาวสุพรรษา  คงมี 

 

   3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ตาม
โครงการ 
 
5. งบประมาณ 

5.1 งบโรงเรียน   60,000 บาท     5.2 งบจัดหา   -  บาท 
รวม 60,000 บาท 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
    7.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการวันวิชาการ Open House 
7.2 รายงานผลการจัดโครงการวันวิชาการ Open House 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   8.1  เกิดการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอ่ืนๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึง
ในการพัฒนาการศึกษา 
    8.2  ได้ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของครู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนๆ 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ/กิจกรรม   โครงการงานวันวิชาการ Open House ฝ่าย วิชาการ 

ล าดับที่ รายการ 

ข้อก าหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ

เฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

หมายเหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต 

1. งบประมาณด าเนินงาน     30,000   

2. ระดับชั้นเตรียมอนุบาล     5,000   

3. ระดับชั้นอนุบาล 1     5,000   

4. ระดับชั้นอนุบาล 2     5,000   

5. ระดับชั้นอนุบาล 3     5,000   

6. ภาษาอังกฤษ     5,000   

7. ภาษาจีน     5,000   

รวมประมาณค่าใช้จ่าย  (หกหม่ืนบาทถ้วน) 60,000   

 

สรุปประเภทงบประมาณ 

 งบโรงเรียน  60,000  บาท  งบจัดหา  - บาท 

 

 

                      ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวสุพรรษา    คงมี) 
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                                        ลงชื่อ.....................................................ผู้ พิจารณาโครงการ 

     (นางสาวพรทิพย์    สะอาดรัมย์) 
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย 

 
 

                                        ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (ซิสเตอร์จ านันท์   ไพรงาม) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล าดับที่4 หน่วยงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ฝ่าย  ปฐมวัย    
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่..2,4..ยุทธศาสตร์ข้อที่ ..1,3,6..เป้าหมายข้อที่..2,3... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....5...ตัวบ่งชี้ท่ี..5.1 , 5.10.. 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่...5....ตัวบ่งช้ีที.่.5.1 , 5.10.. 
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ ...5.... ตัวบ่งชี้ท่ี ..5.1 , 5.10.. 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดระบบการนิเทศการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 
2. เพ่ือจัดท าเครื่องมือนิเทศ
รวมกับงานจัดประสบการณ์
เรียนรู้ 
3. เพ่ือด าเนินการนิเทศตาม
รูปแบบต่างๆ 
4. เพื่อสรุปรายงานผลการ
นิเทศในแต่ละภาคเรียน 

1.ขั้นวางแผน (P : PLAN) 
  1.1 ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศ 
1.1.1 เตรียมจัดระบบการนิเทศการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
1.1.2 เตรียมจัดท าเครื่องมือนิเทศรวมกับงาน
จัดประสบการณ์เรียนรู้ 
1.1.3 เตรียมด าเนินการนิเทศตามรูปแบบ
ต่างๆ 
1.1.4 เตรียมสรุปรายงานผลการนิเทศในแต่ละ
ภาคเรียน 

 
 

21 พ.ค. 2561 
 

21 พ.ค. 2561 
 

21 พ.ค. 2561 
 

21 พ.ค. 2561 
 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. มีแผนการนิ เทศ ก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบและน าผล
ไปสะท้อนให้ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยน าไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)(D : DO) 
2.1 จัดระบบการนิเทศการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ การนิเทศการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
2.1.2 ประชุมคณะกรรมการ การนิเทศภายใน
เพ่ือชี้แจงการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้

 
 
 
 

23 พ.ค.2561 
 

25 พ.ค. 2561 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
(8.4) 
  2.มีการจัดท าเครื่องมือนิเทศ 
3. มีการด าเนินการนิเทศ 
4. มีสรุปรายงานผลการนิเทศ
ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง
ครูผู้สอนให้ครอบคลุมสะท้อน
คุณภาพครู 
  5. มี ก า ร จั ด ท า ส รุ ป ผ ล
รายงานการด าเนินการนิเทศ
ในแต่ละภาคเรียน 

ภายในโรงเรียน 
      2.1.3 ประสานงานจัดประสบการณ์
เรียนรู้เสนอรายชื่อผู้นิเทศแต่ละระดับชั้น 
2.1.4 น าเสนอรายชื่อคณะกรรมการนิเทศให้
ผู้อ านวยการการพิจารณาแต่งตั้ง 
2.1.5ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือ
มาประชุมชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบ 
 2.1.6ออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
นิเทศท่ีได้รับการแต่งตั้งเพ่ือมาประชุมชี้แจง
เจ้าหน้าที่วางแผนการนิเทศ 
  2.2 จัดท าเครื่องมือนิเทศรวมกับงาน
ประสบการณ์เรียนรู้ 
2.2.1 ออกหนังสือประชุมคณะกรรมการนิเทศ
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ เพ่ืออกแบบ
เครื่องมือนิเทศการเรียนการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ 
2.2.2 คณะกรรมการนิเทศจัดท าเครื่องมือใน
การนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
2.3 ด าเนินการนิเทศตามรูปแบบต่าง ๆ  
2.3.1 น าเสนอรูปแบบการนิเทศ โดยใช้
คณะกรรมการนิเทศตามท่ีได้รับการแต่งตั้งใน
แต่ละปีการศึกษา 
2.3.2 ก าหนดปฏิทินการนิเทศการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ 
2.3.3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดรูปแบบการ
ประเมินให้ครูผู้สอนได้รับทราบ 
2.3.4 แจ้งครูที่ได้รับการนิเทศเป็นรายบุคคล
เกี่ยวกับผลการนิเทศ 

 
28-29 พ.ค.2561 
 

 
 
 

 
28 – 29 พ.ค. 

2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-31 พ.ย 2561 

 
 

1 มิ.ย. 2561 
 

4 มิ.ย. – ก.ย. 
2561 

พ.ย. 60 – ก.พ. 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
      2.3.5 ด าเนินการนิเทศตามปฏิทินการ
นิเทศปีการศึกษา 2561  
2.3.6ติดตามและประเมินผลการนิเทศ 
2.4 จัดท าสรุปรายงานผลการนิเทศในแต่ละ
ภาคเรียน 
2.4.1 ออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
มาด าเนินการนิเทศ 
2.4.2 รายงานผลการนิเทศให้ผู้อ านวยการ
รับทราบเป็นระยะตามปฏิทินการนิเทศ 
2.4.3 น าผลการประเมิน/ขอเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นและผลการเปรียบเทียบ 
2.4.4 ประสานงานมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรเพ่ือ
น าไปใช้สรุปผลมาตรฐานที่ 5 

61 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  1.ครูร้อยละ 100 มีการ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  2. ครูร้อยละ 100  มี
การศึกษาวิจัยเด็กเป็นรา
บุคคล เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
  3.ครูร้อยละ  80ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
พัฒนาการด้านสติปัญญา 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 
(C : CHECK)  
   3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงานตาม
แผน 
   3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานตาม
แผนงานนิเทศที่ยังไม่สมบูรณ์ 
   3.3 ทบทวน/แก้ไข ปรับปรุงเครื่องมือนิเทศ 
   3.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการนิเทศ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
 
 

 
 

ทุกเดือน 
 

ทุกเดือน 
 

ทุกเดือน 
สรุปผลรายภาค

เรียน 
และรายปี
การศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
  4.ครูร้อยละ 95 จัด
ห้องเรียน/มุมแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
  5. ครูร้อยละ 80  มีสื่อการ
เรียนการสอนที่น าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
  6.ครูร้อยละ  80  มีการจัด
ป ระ เมิ น ผ ล ที่ มุ่ ง เน้ น ก าร
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
  7.ครูทุกคนได้รับการนิเทศ
ภายใน ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมออย่างมีคุณภาพ 
ร้อยละ 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รายเดือน/รายภาค

เรียนและรายปี 
การศึกษา มีนาคม 

2561 

เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล 
1. แบบประเมินการนิเทศ 
 

4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 
( A : ACT)  
4.1 สรุปผลการนิเทศรายบุคคลและภาพรวม 
4.2 น าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ 
ปรับปรุง และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน นิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้  ฝ่ายปฐมวัย 

 

ล าดับ 

 

รายการ 

ขั้นก าหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะ

เฉพาะคุณภาพ 

 

ราคาต่อ 

หน่วย 

 

จ านวน

หน่วย 

จ านวนเงิน 

บาท สต

. 

บาท สต. 

1 กระดาษ A4จัดท าเอกสาร 70 แกรม 
“Duble A” 

100 - 5รีม 500 - 

2 จัดท าเอกสารด าเนินการ - - - - 500 - 

3 ค่าล้างรูป - 5 - 100 500 - 

4 ค่ากระดาษโฟโต้ - 150 - 2 300 - 

5 แฟ้ม - 70 - 3 210 - 

6 กระดาษสี - 90 - 2 180 - 

7 หมึกปริ้น canon - 1,000 - 1 1,000 - 

รวมประมาณค่าใช้จ่าย              (สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ 
บาทถ้วน) 

3,190 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน.........3,190............ งบจัดหา........................................... 
   
 
ผู้เสนอ     ผู้พิจารณา 
  
   

             (นางสาวจุฑารัตน์  ใจเพียร)                                      (นางสาวพรทิพย์  สะอาดรัมย์) 

หัวหน้างานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้  หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย 
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ผู้เห็นชอบ                                                              ผู้อนุมัติ 
 
 

             (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                     (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                      

 ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                              ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล าดับที่5    หน่วยงานงานวัดผลและประเมินผลฝ่าย ปฐมวัย     
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2..ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....2,4.....เป้าหมายข้อที่....2...
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่1,2.3,4,5ตัวบ่งช้ีที่1.1-4,2.1-4,3.1-4.4,1.5-5 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่:มาตรฐานที่1,2.3,4,5     
ตัวบ่งชี้ท่ี1.1-4,2.1-4,3.1-4.4,1.5-5        
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่1,2.3,4,5ตัวบ่งชี้ท่ี1.1-4,2.1-4,3.1-4.4,1.5-5 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดท าคู่มือวัดผล   
ประเมินผลตามหลักสูตรปฐมวัย 
พ.ศ.2560 
2. เพ่ือจัดท าแบบฟอร์มรวบรวม
ผลการประเมินพัฒนาการของ
เด็กจากครูผู้สอนในแต่ละ
ระดับชั้นบริบาล-ปฐมวัยปีที่ 3 
ของแต่ละภาคเรียน 
3. เพ่ือสรุปรายงานสรุป
พัฒนาการของเด็กและ
เปรียบเทียบผลพัฒนาการของ
เด็กแต่ละระดับชั้นและแต่ละปี
การศึกษา 

1.ขั้นวางแผน (P : PLAN) 
1เตรียมจัดคู่มือการวัดผลและประเมินผลตาม
หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
1.1 เตรียมจัดท าคู่มือวัดผล   
ประเมินผลตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 
1.2 เตรียมจัดท าแบบฟอร์มรวบรวมผลการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กจากครูผู้สอนในแต่
ละระดับชั้นบริบาล-ปฐมวัยปีที่ 3 ของแต่ละ
ภาคเรียน 
1.3 เตรียมสรุปรายงานสรุปพัฒนาการของเด็ก
และเปรียบเทียบผลพัฒนาการของเด็กแต่ละ
ระดับชั้นและแต่ละปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

15-30 พ.ค. 2561 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-ผู้เรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1–3 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  มีการประสานงานจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ในการ 
ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อนวัตกรรม
ตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล-ปฐมวัยปี
ที่3 
 

2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)(D : DO) 
  2.1 จัดคู่ มือการวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560  
      2.1.1 ประชุมครูผู้สอนระดับบริบาล/
ปฐมวัยปีที่ 3 เกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลพัฒนาการเด็ก 
      2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ การวัดผล
และประเมินผลพัฒนาการเด็กน าเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติจากผู้อ านวยการ 
2.1.3 ประชุมคณะกรรมการ การวัดผลและ
ประเมินผลพัฒนาการเด็ก 
 2.1.4ท าคู่มือการวัดผลประเมินผลเด็กตาม
หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
  2.2 จัดท าแบบฟอร์มรวบรวมผลการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กจากครูผู้สอนใน
แต่ละระดับชั้นบริบาล/ปฐมวัยปีที่ 3 ของแต่
ละภาคเรียน 
 2.2.1 ครูท าแบบฟอร์มการวัดผลและการ
ประเมินผลตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ให้ครบด้านตามสาระการเรียนรู้ 2 สาระ 
2.2.2 ประชุมชี้แจงการใช้แบบฟอร์มการวัด
และประเมินผล 
2.2.3 ก ากับ ติดตาม แบบฟอร์ม การบันทึกผล
เพ่ือประสานงานนิเทศการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ 
2.2.4 ร ว บ ร ว ม บั น ทึ ก ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น
พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน 

 
 
 
 

1-30 มิ.ย. 2561 
 

 
9 พ.ค. 2561 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 พ.ค. 2561 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
2.3 ประสานงานกับครูผู้สอนในระดับชั้น
บริบาล-ปฐมวัยปีที่ 3 แต่ละระดับชั้น เพื่อ
ประเมินเด็กตามตารางก าหนดการทดสอบ
พัฒนาการในแต่ละภาคเรียน 
2.4 สรุปรายงานสรุปพัฒนาการของเด็กและ
เปรียบเทียบผลพัฒนาการของเด็กแต่ละ
ระดับชั้นและแต่ละปีการศึกษา 
2.4.1 รวบรวมการสรุปพัฒนาการของเด็กทุก
ระดับชั้นจากครูผู้สอน 
2.4.2 จัดท ารายงานสรุปพัฒนาการของเด็ก
และเปรียบเทียบผลพัฒนาการของเด็กละ
ระดับชั้นและแต่ละปีการศึกษา 
2.4.3 ส่งรายงานสรุปพัฒนาการของเด็กและ
เปรียบเทียบผลพัฒนาการของเด็กแต่ละ
ระดับชั้น ให้หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย เพ่ือน าเสนอ
ส่งต่อให้ผู้อ านวยการโรงเรียน 

17-21 ธ.ค. 2561 
 
 
 
 
 
 

18-22 ก.พ. 2562 
 
8-12 เม.ย.2562 

 
 

30 เม.ย. 2562 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.ครูร้อยละ 90 จัดท าคู่มือ
วัดผลประเมินผลตามหลัก 
สูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 
2. ครูร้อยละ 90 จัดท า
แบบฟอร์มรวบรวมผลการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กจาก
ครูผู้สอนในแต่ละระดับ 
ชั้นบริบาล-ปฐมวัยปี 
ที่ 3 ของแต่ละภาคเรียน 
3.ครูร้อยละ 90 สรุปราย 
งานสรุปพัฒนาการของเด็กและ

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 
(C : CHECK)  
3.1 รวบรวมการสรุปพัฒนาการของเด็กทุก
ระดับชั้นจากครูผู้สอน 
3.2 จัดท ารายงานสรุปพัฒนาการของเด็กและ
เปรียบเทียบผลพัฒนาการของเด็กแต่ละ
ระดับชั้นและแต่ละปีการศึกษา 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

1-15 มี.ค. 2562 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
เปรียบเทียบผลพัฒนา 
การของเด็กแต่ละระดับชั้นและ
แต่ละปีการศกึษา 

 
 
 

 
 
 
 

 
15-30 มี.ค. 2562 

 

เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล 
- รายงานสรุปพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย 
 

4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 
( A : ACT)  
- ส่งรายงานสรุปพัฒนาการของเด็กและ
เปรียบเทียบผลพัฒนาการของเด็กแต่ละ
ระดับชั้น ให้หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย เพ่ือน าเสนอ
ต่อให้ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อ านวยการและ
ผู้จัดการโรงเรียน 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน งานวัดและประเมินผล   ฝ่าย วิชาการปฐมวัย 

 

ล าดับ 

 

รายการ 

ขั้นก าหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะ

เฉพาะคุณภาพ 

 

ราคาต่อ 

หน่วย 

 

จ านวน

หน่วย 

จ านวนเงิน 

บาท สต

. 

บาท สต. 

1 กระดาษ A4  (80แกรม) 

Duble A 

120 - 10 2,040 - 

2 หมึกเครื่องปริ้น (สีด า) Conon mp 287 1,000 - 2 2,000 - 

3 การท าแบบประเมิน
พัฒนาการปลายภาค 

(80แกรม) 

Duble A 

120 - 10 2,040  

รวมประมาณค่าใช้จ่าย              (หกพันแปดสิบบาทถ้วน) 6,080 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน.........6,080............ งบจัดหา........................................... 
   
                     ผู้เสนอ     ผู้พิจารณา 
  

   

             (นางชวนชม  ธงศรี)              (นางสาวพรทิพย์  สะอาดรัมย์) 

หัวหน้างานวัดและประเมินผลหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย 

 
ผู้เห็นชอบ                              ผู้อนุมัติ 

 
 

 (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)     (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                      

 ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                            ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล าดับที่6หน่วยงานงานวิจัยในชั้นเรียนฝ่าย  ปฐมวัย      
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่..3,4..เป้าหมายข้อที่..2.... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่  .....5.....ตัวบ่งช้ีที.่....5,6............................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่..5.ตัวบ่งช้ีที.่....5,6............................ 
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ ...5... ตัวบ่งชี้ท่ี.....5,6..................................... 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือประสานงานจัดประสบ
การเรียนรู้ในการส่งเสริมครู
ท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

1.ขั้นวางแผน (P : PLAN) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการงานวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือ 
1.1.1 เตรียมประสานงานการเรียนการสอน 
ฝ่ายวิชาการในการส่งเสริมครูท าวิจัยในชั้น
เรียน 

 
18  พ.ค. 2561 

 
18  พ.ค. 2561 

 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ครูปฐมวัยทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.ครูระดับปฐมวัยสามารถ
ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงระบบโดยใช้ข้อมูล
ระดับห้องเรียนเป็นฐานการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์ 
  2. มีสรุปรายงานการส่ง
งานวิจัยในชั้นเรียน 

2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)(D : DO) 
 2.1 ประสานงานจัดประสบการณ์เรียนรู้ใน
การส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
    2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ การท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 
    2.1.2 ประชุมคณะกรรมการ การท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 
   2.1.3จัดอบรมบุคลากรในโรงเรียนเรื่อง
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
   2.1.4 ด าเนินการวิจัยตามหัวข้อที่ก าหนด
ของภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 

30 เม.ย. 2561 
 

1-2 พ.ค. 2561 
 

9-10 มิ.ย. 2561 
 

1 ส.ค. – 31 ต.ค. 
2561 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
   2.1.5ก ากับ ติดตาม การท าวิจัยครูผู้สอนใน
ระดับชั้นบริบาล-ปฐมวัยปีที่ 3 
   2.1.6 ประสานงานจัดประสบการณ์เรียนรู้
รวบรวมเพ่ือตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยในชั้น
เรียน 
   2.1.7 แต่งตั้งคณะกรรมการในชั้นเรียนเพ่ือ
ประเมินคุณภาพและสะท้อนผลให้ครูผู้สอนแต่
ละคนรับทราบ 
   2.1.5  ประสานงานการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ติดตามผลไปใช้ในการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ระดับชั้นบริบาล -  ปฐมวัยปีที่  3   
และครูพิเศษ 
   2.1.6 สรุปผลการส่งงานวิจัยต่อหัวหน้าฝ่าย
ปฐมวัยและผู้อ านวยการ 
   2.1.7 ประสานงานส่งสรุปผลต่องาน
วิชาการในระดับชั้นส่งให้งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศในฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร 
2.2 โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน 
  2.2.1 เอามาจากโครงการ open house 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ก.ค. – 31 ส.ค. 
2561 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ครูระดับปฐมวัยร้อยละ100  
สามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงระบบโดยใช้
ข้อมูลระบบห้องเรียนเป็นฐาน
การพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ 
2. ครูร้อยละ 100 มีการจัดท า

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 
(C : CHECK)  
  3.1 ก ากับ ติดตาม การท าวิจัยในชั้นเรียน
ของครูผู้สอนระดับชั้นบริบาล -  ปฐมวัยปีที่  3   
และครูพิเศษ 
  3.2 ก ากับ ติดตาม การวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน/งานที่ปฏิบัติ 
  3.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานจัดท าวิจัย

 
 

1 ส.ค. – 31 ต.ค. 
2561 

 
1 พ.ย. – 28 ธ.ค. 

2561 
3 – 28 ธ.ค.2561 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้นบริบาล-ปฐมวัยปีที่  3 และครูพิเศษ  

 
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล 
   1. แบบบันทึกการส่ง
งานวิจัยในชั้นเรียน 
   2. แบบประเมินผลงานวิจัย
ในชั้นเรียนของครูในแต่ละ
ระดับชั้น 

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 
( A : ACT)  
4.1 สรุปผลการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
4.2 รายงานผลต่อหัวหน้าฝ่ายผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้อ านวยการและผู้จัดการ 
4.3 น าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาในการศึกษาต่อไป 

 
 

1 – 28 ก.พ. 
2562 

 
1 – 28 ก.พ. 

2562 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน งานวิจัยในชั้นเรียน   ฝ่ายปฐมวัย 

 

ล าดับ 

 

รายการ 

ขั้นก าหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะ

เฉพาะคุณภาพ 

 

ราคาต่อ 

หน่วย 

 

จ านวน

หน่วย 

จ านวนเงิน 

บาท สต

. 

บาท สต. 

1 ค่าเอกสารด าเนินจัดท า
วิจัยในชั้นเรียน 

ส ารองด าเนินการ - - - 6,000 - 

2 โครงการอบรมวิจัยในชั้น
เรียน 

ส ารองด าเนินการ - - - งบประม
าณข้ัน

พ้ืนฐาน 

- 

รวมประมาณค่าใช้จ่าย              (หกพันบาทถ้วน) 6,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน.........6,000............ งบจัดหา........................................... 
   
ผู้เสนอ     ผู้พิจารณา 
  

  

             (นางสาวปริศนา  จุฬารัมย์)               (นางสาวพรทิพย์  สะอาดรัมย์) 

 หัวหน้างานวิจัยในชั้นเรียนหวัหน้าฝ่ายปฐมวัย 

 
 
 

ผู้เห็นชอบ                              ผู้อนุมัติ 
 

 
             (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)     (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                      

        ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                               ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล าดับที่5ปีการศึกษา2561        
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน      
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    งานวิจัยในชั้นเรียน         ฝ่าย ปฐมวัย     
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...2.... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....1....ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่......1.1..ข้อ.....1,2,5........ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2…………………... 
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....5................ ตัวบ่งชี้ที่........5.1,5.2,5.3............ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่             ต่อเนื่อง 
1. หลักการและเหตุผล 
ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษา ครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รู้จักน าวิธีการสอนและเทคนิค
การสอนมาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ 
และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ดังนั้นครูต้องเป็นผู้มีความสามารถในการ
วิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพจริงและระดับชั้นบริบาล – ปฐมวัยปีที่  3  และครูพิเศษ
สามารถน ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.วัตถะประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.2 เพ่ือพัฒนาครูในการน าการวิจัยชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

3.เป้าหมาย 
 3.1   เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูมีความรู้ความสามารถในการน าวิธีการสอนและเทคนิควิธีการ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
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  3.1.2 ครูมีความรู้ความสามารถในการน าปัญหาและอุปสรรคจาการเรียนการสอนมา
แก้ไข โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูมีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3.2.2 ครูสามารถจัดท าวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนากระบวนการวิจัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3.2.3 ครูสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้น

เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3.3.1   ครูทุกคน มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ

และใช้ผลในการปรับการสอน 
3.3.2   ครูร้อยละ 100 มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

4.แผนการด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจะ/ปฏิทินการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันวางแผน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
1.2 วางแผนการด าเนินงานประชุม 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการ 
1.4 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

30 เมษายน 
2561 

1-2 พฤษภาคม 
2561 

 

-  
 
นางสาวปริศนา    จฬุารัมย์ 

2. ข้ันด าเนินการ/ กิจกรรที่จัด 
2.1 จัดอบรมบุคลากรในโรงเรียน เรื่อง
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
2.2 ระดับชั้นบริบาล –ปฐมวัยปีที่  3  
และครูพิเศษส่งผลงานวิจัย 1 เรื่อง ต่อ
ภาคเรียน 

 
9 มิ.ย. 2561 

 

 
- 

 
 
นางสาวปริศนา    จฬุารัมย์ 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 2ก.ค. –  31 ส.ค.   
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กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ตาม
โครงการ 
 
 

2561 
 
 

 
 
นางสาวปริศนา    จฬุารัมย ์

4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 
4.1 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
4.2 รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร 

 
1 ส.ค. – 31 ต.ค. 

2561 
 

  
นางสาวปริศนา    จฬุารัมย์ 

9. งบประมาณ 
5.1  งบโรงเรียน  -  บาท  5.2  งบจัดหา       -     บาท  
  รวม  - บาท 

10. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

11. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
11.1  แบบส ารวจ 
11.2 แบบประเมินผล 
11.3  ผลงานวิจัยของครู 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ครูมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน 
8.2 ครูสามารถจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนากระบวนวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ก 

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ / กิจกรรมโครงการวิจัยในชั้นเรียน ฝ่าย  ปฐมวัย 

ล าดับ
ที ่

รายการ 

ข้อก าหนด ราคาต่อหน่วย   จ านวนเงิน 
มาตรฐาน / บาท ส.ต. จ านวน บาท ส.ต. 
คุณลักษณะ

เฉพาะ/     หน่วย     
คุณภาพ           

1 จัดอบรมบุคลากรใน
โรงเรียนเรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนสู่การวิจัย
ในชั้นเรียน 

ส ารอง
ด าเนินการ 

- - - งบประมาณ
ขั้นพ้ืนฐาน 

- 

2 ระดับชั้นบริบาล – 

ปฐมวัยปีที่  3  และครู

พิเศษส่งผลงานวิจัย แบบ

เพ่ือพัฒนา 1 เรื่องต่อ

ภาคเรียน 

ส ารอง
ด าเนินการ 

- - - งบประมาณ
ขั้นพ้ืนฐาน 

- 

รวม - -  
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบประมาณ-     บาท           งบจัดหา- บาท 

 
 

 
ลงชื่อ ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 

                         (นางสาวปริศนา    จุฬารัมย์) 
                                            หัวหน้างานวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
   ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวพรทิพย์    สะอาดรัมย์) 
   หัวหน้าวิชาการปฐมวัย 
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   ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม) 
     ผู้อ านวยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 
 
 
   ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้อนุมัติโครงการ 

     (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
     ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล าดับที่7หน่วยงานงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมฝ่าย  ปฐมวัย     
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ...6..เป้าหมายข้อที่...2.... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....5...ตัวบ่งชี้ท่ี..5,4...................................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....5....ตัวบ่งชี้ท่ี...5.4.......................... 
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ ...5.... ตัวบ่งชี้ท่ี....5,4.................................... 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือประสานงานจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ ในการ
ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ
นวัตกรรมตั้งแต่ละระดับ
บริบาล-ปฐมวัยปีที่ 3  

1.ขั้นวางแผน (P : PLAN) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม 
1.1.1เพ่ือประสานงานจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
ในการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อนวัตกรรมตั้งแต่ละ
ระดับบริบาล-ปฐมวัยปีที่ 3 

 
 
 

1 มิ.ย. 61 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  ครรูะดับปฐมวัย 
 
 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  มีการประสานงานจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ในการ 
ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ
นวัตกรรมตั้งแต่ระดับชั้น
บริบาล-ปฐมวัยปีที่3 
 

2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)(D : DO) 
2.1 ประสานงานจัดประสบการณ์เรียนรู้ ใน
การส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อนวัตกรรมตั้งแต่ละ
ระดับบริบาล-ปฐมวัยปีที่ 3 
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ งานพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมเพ่ือน าเสนอให้ผู้อ านวยการลง
นามอนุมัติการแต่งตั้ง 
2.1.2 ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมชี้แจงแผนงานพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม 
2.1.3ส ารวจความต้องการการผลิตสื่อ/
นวัตกรรมในแต่ละระดับได้ดังนี้ 

 
 
 

 
 

1 มิ.ย. 2561 
 
 

1 มิ.ย. 2561 
 
 

19-20 มิ.ย. 2561 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
   - เตรียมอนุบาล , อนุบาล 1 จัดท าบัตรค า 
ก-ฮ/A-Z พร้อมรูปภาพ 
   - อนุบาล 2 จัดท าบัตรค า พร้อมรูปภาพ 
   - อนุบาล 3 จัดท าบัตรค า 
2.1.4ติดต่อประสานงานกับครูผู้สอนให้ผลิต
นวัตกรรมตรงกับหน่วยการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ 
       2.1.5ท าทะเบียนสื่อ การยืมสื่อ การค้น
สื่อ และการซ่อมแซมสื่อในแต่ละเดือน 
       2.1.6ติดตามและประเมินการใช้สื่อ
นวัตกรรมของครูผู้สอน 
       2.1.7รายงานสรุปผลการใช้สื่อนวัตกรรม
ต่อผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อ านวยการและ
ผู้จัดการ ส่งต่อให้งานนิเทศการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้และงานจัดประสบการณ์
เรียนรู้ 

 
 
 
 

24 มิ.ย. 2561 
 
 

28 มิ.ย. 2561 
 
 
 

เทอมละ 1 ครั้ง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ครูร้อยละ 85  มีการผลิต
สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการ
สอน 
2.  ครูทุกท่านมีการส่งสื่อ/
นวัตกรรมและน าไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ อย่างมี
คุณภาพร้อยละ 80 
3. ครูร้อยละ 90  มีการผลิต
สื่อ/นวัตกรรมที่มุ่งสู่สากล 
 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 
(C : CHECK)  
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตามแผน 
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนงาน
พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน 
3.3 ทบทวน/แก้ไขปรับปรุงเครื่องมือการ
ประเมินสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
3.4 วิเคราะห์สังเคราะห์ผลการส่งสื่อท้ัง 4 
ระดับชั้น 

 
 

ทุกเดือน 
 

ทุกเดือน 
 
 

สรุปผลรายภาค
เรียนและรายปี

การศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล 
1. แบบประเมินการส่งสื่อ/
นวัตกรรม 
2. แบบประเมินสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอน 

4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 
( A : ACT)  
  4.1 สรุปผลการส่งสื่อ/นวัตกรรมรายบุคคล
และภาพรวม 
  4.2 น าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

 
รายเดือน/รายภาค

เรียนและรายปี
การศึกษา มีนาคม  

2561 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม   ฝ่ายปฐมวัย 

 

ล าดับ 

 

รายการ 

ขั้นก าหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะ

เฉพาะคุณภาพ 

 

ราคาต่อ 

หน่วย 

 

จ านวน

หน่วย 

จ านวนเงิน 

บาท สต

. 

บาท สต. 

1. จัดท าเอกสารด าเนินงาน - - - - 1,000 - 

2. เครื่องปริ้น - - - - 5,000  

3. เครือ่งเคลือบส าหรับจัดท า

สื่อ 

- - - - 4,000  

4. หมึกปริ้น canon - - - - 3,000  

5. กระดาษ A4 80 แกรม - - - - 1,500  

6. กระดาษเคลือบขนาดA4 - 220 - - 10,000 - 

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองหม่ืนส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน) 24,500 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน.........24,500............ งบจัดหา........................................... 
   
 
ผู้เสนอ       ผู้พิจารณา 
 

    

(นางสาวสุนีย์  นิลพาทย์)     (นางสาวพรทิพย์  สะอาดรัมย์) 

หัวหน้างานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม                    หวัหน้าฝ่ายปฐมวัย 
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ผู้เห็นชอบ                                                              ผู้อนุมัติ 

 
 
(ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)      (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                      

  ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                               ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล าดับที่8   หน่วยงานงานระดับชั้น    ฝ่าย  ปฐมวัย                             
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่..2....ยุทธศาสตร์ข้อท่ี ...2.4...เป้าหมายข้อที่...2.... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ...5....ตัวบ่งชี้ท่ี....5.1-5.10... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....5.....ตัวบ่งช้ีที่ ....5.1-5.10... 
ตัวบ่งชี้ท่ีตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ ....5..... ตัวบ่งชี้ที่ ....5.1-5.10... 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อแต่งตั้งหัวหน้าระดับเพื่อติดตาม
งานของครูประจ าชั้นในระดับชั้นบริบาล 
– ปฐมวัยปีที่ 3 
2.เพื่อประสานงานจัดประสบการณ์
เรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็กในระดับชั้นบริบาล –ปฐมวัยปีที่ 3 
3.เพื่อจัดกิจกรรมประสานความ 
สัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนของเด็ก
ในระดับชั้นบริบาล –ปฐมวัยปีที่ 3 
4. เพ่ือรวบรวมการสรุปรายงานผลของ
การด าเนินงานระดับชั้นรายสัปดาห์ 
/รายเดือน/ภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

1.ขั้นวางแผน (P : PLAN) 
1.1ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฐมวัย 
เพ่ือ 
1.1.1 เตรียมแต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น
เพ่ือก ากับติดตามการปฏิบัติ 
งานตามหน้าที่ของครูประจ าชั้นใน
ระดับชั้นบริบาล –ปฐมวัยปีที่ 3 
     1.1.2 เตรียมประสานงานกบังาน
จัดประสบการณ์เรียนรู้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กในระดับชั้น
บริบาล –ปฐมวัยปีที่ 3 
     1.1.3 เตรียมจัดกิจกรรม
ประสานความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน
กับโรงเรียนของเด็กในระดับชั้น
บริบาล –ปฐมวัยปีที่ 3 
    1.1.4เตรียมรวบรวมการสรุป
รายงานผลของการด าเนินงาน
ระดับชั้นรายสัปดาห์/รายเดือน/ภาค
เรียน/ปีการศึกษา 

 
 
 

7  พ.ค.2561 
 
 
 

9  พ.ค.2561 
 
 
 

9  พ.ค.2561 
ก.ค.2561 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-ครูประจ าชั้นระดับบริบาล – ปฐมวัยปี
ที่ 3 
 
 
 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. มีหัวหน้าระดับเพื่อติดตามงานของครู
ประจ าชั้นในระดับชั้นบริบาล – ปฐมวัย
ปีที่ 3 
2. มีการประสานงานกับงานจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กในระดับชั้นบริบาล 
– ปฐมวัยปีที่ 3 
3. มีการจัดกิจกรรมประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
ของเด็กในระดับชั้นบริบาล – ปฐมวัยปี
ที่ 3 
4. รวบรวมการสรุปรายงานผลของการ
ด าเนินงานระดับชั้นรายสัปดาห์/ราย
เดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา 

2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO) 
2.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับ
และน าเสนอให้ผู้อ านวยการลงนาม
อนุมัติการแต่งตั้ง 
2.2 ประชุมหัวหน้าระดับชั้นเพ่ือ
ชี้แจงรายละเอียดแผนงานระดับชั้น 
ปีการศึกษา 2561 
- งานก ากับติดตามการบันทึกการ
ตรวจสุขภาพ/บันทึกน้ าหนักส่วนสูง/
บันทึกปฐมพยาบาล 
- งานก ากับติดตามการบันทึกบัญชี
เรียกชื่อ 
2.3 ประสานงานกับงานจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กในระดับชั้น
บริบาล –ปฐมวัยปีที่ 3 
2.4 จัดกิจกรรมประสานความ 
สัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนของ
เด็กในระดับชั้นบริบาล–ปฐมวัยปีที่ 3 
  2.5 รวบรวมการสรุปรายงานผล
ของการด าเนินงานระดับชั้นราย
สัปดาห์/รายเดือน/ภาคเรียน/ปี
การศึกษา 
2.6 โครงการยุวบัณฑิตน้อย 
2.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิต
น้อย 
2.6.2 ประชุมคณะกรรมการ

 
 

10 พ.ค. 2561 
 
 

15 พ.ค. 2561 
 
 

21 พ.ค. 2561  
 
 

21 พ.ค. 2561 
 

พ.ค.2561 
 
 
 

ก.ค.2561-มี.ค.
2562 

 
 
 
 
 

27 มี.ค.2562 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
โครงการยุวบัณฑิตน้อย 
2.6.3 จัดท าเอกสารที่เก่ียวข้องกับ
โครงการทัศนศึกษา 
        2.6.4 ด าเนินการงานยุว
บัณฑิตน้อย 
                - จัดซุ้มดอกไม้ 3 ซุ้ม 
                - พิมพ์วุฒิบัตร 
                - จัดท าช่อดอกไม้และ
ดอกไม้ติดอก 
                - จัดอาหารว่าง 
                - จัดท าป้ายไวนิล งาน
บัณฑิตน้อย 
                - ตกแต่งสถานที่ 
    - กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
      2.7.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย 1-3 วาง
แผนการด าเนินการกิจกรรม
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
2.7.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท ากิจกรรม
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
     2.7.3จัดประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง และก าหนด
ผู้รับผิดชอบ ก าหนด วัน เดือน ปี ที่
จัด 
2.7.4ด าเนินการตามแผนจัดกิจกรรม
การปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
2.7.5 สรุปรายงานผลการด าเนินการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ น า ม า พั ฒ น า 
ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 
2.8  โครงการเยี่ยมบ้าน 
2.8.1จัดประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการระดับปฐมวัย 1-3 วาง
แผนการด าเนินการโครงการเยี่ยม
บ้าน 
2.8.2แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
เยี่ยมบ้าน 
2.8.3ประชุมคณะกรรมการโครงการ
เยี่ยมบ้าน 
2.8.4จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการเยี่ยมบ้าน 
2.7.5ด าเนินการเยี่ยมบ้านแต่ละ
ระดับชั้น 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.ร้อยละ  98  ครูประจ าชั้นในระดับชั้น
บริบาล ปฐมวัยปีที่ 3 ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของเด็กในระดับชั้น
บริบาล-ปฐมวัยปีที่ 3 มีคุณภาพชีวิต
และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
3.ครูร้อยละ 98 เยี่ยมบ้านเด็กครบทุก
คน 
4. สรุปรายงานผลของการด าเนินงาน
ระดับชั้นรายสัปดาห์/รายเดือน/ภาค
เรียน/ปีการศึกษา 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล(C : CHECK)  
3.1 ตรวจสอบติดตามการด าเนิน 
งานตามแผน 
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
ตามแผนงานระดับชั้นที่ยังไม่สมบูรณ์ 
3.3 ทบทวน/แก้ไข ปรับโครงการ
ต่างๆ ในแผนงานระดับชั้น 
3.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานในแต่ละโครงการในงาน
ระดับชั้น 
 

 
 

ทุกเดือน 
สรุปผลรายภาค

เรียน 
และรายปี
การศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 
 

 

4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา( A : ACT)  
4.1 สรุปผลการด าเนินงาน /
โครงการต่าง ๆ ในงานระดับชั้น 
4.2 น าผลการประเมินมาวางแผน
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 

 
 

รายเดือน/ราย
ภาคเรียน/รายปี

การศึกษา 
27 มีนาคม  2562 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงานงานระดับชั้น  ฝ่าย  ปฐมวัย 

 

ล าดับ 

 

รายการ 

ขั้นก าหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ

คุณภาพ 

 

ราคาต่อ 

หน่วย 

 

จ านวน

หน่วย 

จ านวนเงิน 

บาท สต. บาท สต. 
1 กิจกรรมปฐมนิเทศ

ผู้ปกครอง 

  
 

 20,000 
- 

2 โครงการยุวบัณฑิตน้อย     72,400 - 

3 โครงการเยี่ยมบ้าน     100,000  - 

4 กระดาษ A4 จัดท า

เอกสารด าเนินการ

แบบสอบถามโครงการ

เยี่ยมบ้าน 

 
 

200 

- 

24 4,800 

- 

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย( หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) 192,400 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน............192,400......................... งบจัดหา........................................... 
 
                     ผู้เสนอ       ผู้พิจารณา 
 
    
(นางสุรีย์รักษ์    ปลื้มกมล)     (นางสาวพรทิพย์    สะอาดรัมย์) 

หัวหน้างานระดับชั้นหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย 
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ผู้เห็นชอบ                                                              ผู้อนุมัติ 
 
 

(ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                      (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                      

ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                               ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล าดับที่ 6            ปีการศึกษา 2561      

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการบัณฑิตน้อย       

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานระดับช้น   ฝ่าย  ปฐมวัย      
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่2,3 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2  เป้าหมายข้อที่   2  

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งช้ี   5     

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่ 1-4  ตัวบ่งช้ี4.1-4.4,5.1-5.4  

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่  ตัวบ่งช้ีที่ 1-4  4.1-4.4,5.1-5.4   
ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์

และสังคม เพ่ือเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญที่จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการ

เต็มตามศักยภาพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 

โรงเรียนได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 เป็นชั้นสูงสุดในการศึกษาตาม

หลักสูตรปฐมวัย ได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนอย่างดียิ่ง จึงมีความจ าเป็นที่

จะต้องด าเนินการเพ่ือยกย่องและสร้างความรู้สึกท่ีดีแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา

ในโรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน ให้แก่นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างเต็มก าลังความสามารถ

ต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายและด าเนินงานของโรงเรียน 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และรักการเรียน 

2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาและมีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตน 
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3. เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินชั้นอนุบาล 3 ทุกคนเข้ารับวุฒิบัตรที่โรงเรียนจัดขึ้น 

  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียนมีความภูมิใจในตนเอง รวมทั้งผู้ปกครองเด็กเห็นความส าคัญของ

การศึกษา 

  3.2.2 นักเรียนมีประสบการณ์ตรง และมีความกระตือรือร้นในการศึกษาต่อ 

  3.2.3ผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์ดีต่อกันมากข้ึน 

 3.3  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  3.3.1 จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

  3.3.2 นักเรียนมีความภูมิใจที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย 

  3.3.3 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน 

4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
   1.1 ประชุมชี้แจงโครงการ 
   1.2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด 
   2.1 จัดท าวุฒิบัตร 
2.2 ฝึกซ้อมการรับวุฒิบัตร 
2.3 ฝึกซ้อมการแสดง 
         - อนุบาล 1 
- อนุบาล 2  
        แสดงความยินดี 
3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
 
4. ประเมินและสรุปรายงาน 

 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 

 
 
 
 
 

กรกฎาคม 
- 

มีนาคม 
 

 

 
 
 
 
 

72,400 

 
 
 

 
 
 

ม.สุรีรักษ์ ปลื้มกมล 
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5. สถานที่ด าเนินงาน    

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

6.1 ผู้ปกครองและคณะครูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และช่วยสนับสนุนโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
6.2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนรู้ 

          6.3  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและภูมิใจในตนเอง 
 

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ / กิจกรรมโครงการบัณฑิตน้อย  ฝ่ายปฐมวัย 

ล าดับ รายการ 

ข้อก าหนด 
ราคาต่อ
หน่วย   จ านวนเงิน 

มาตรฐาน / บาท ส.ต. จ านวน บาท ส.ต. 
คุณลักษณะ

เฉพาะ/     หน่วย     
คุณภาพ           

1 ค่าด าเนินการ   - - 5,000 - 

2 วุฒิบัตร  1,000 - - 1,000 - 

3 ค่าอาหารว่างผู้ปกครอง  10,000 -  10,000 - 

4 ของช าร่วยดอกไม้ติดอก  20,000 -  20,000 - 

5 ค่าตกแต่งสถานที่   -  8,000 - 

6 ค่าป้าย   -  2,000 - 

7 ปกวุฒิบัตร   -  26,000 - 

8 มาลัยกร   - - 400 - 

รวมประมาณค่าใช้จ่าย   ( เจ็ดหม่ืนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) 72,400  
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สรุปประเภทงบประมาณ 
งบโรงเรียน...............72,400................ งบเรียนฟรี.......................................... 

 

 
ลงชื่อ ...........................................................        ผู้เสนอโครงการ 

                                            (นางสุรีย์รักษ์  ปลื้มกมล)    

         หัวหน้างานระดับชั้น 
 
 

ลงชื่อ ...........................................................        ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นางสาวพรทิพย์  สะอาดรัมย์)    

                                                หัวหน้าวชิาการปฐมวัย 
 
 
   ลงชื่อ ……………………………………………….         ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (ซิสเตอร์จ านันท์ ไพรงาม) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล าดับที่9  หน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ฝ่าย  ปฐมวัย     
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1.... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่1,2,3,4ประเด็นที1่.1-4 , 2.1-4 , 3.1-4 , 4.1-5 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ : มาตรฐานที่1,2,3,4ประเด็นที่ 1.1-4 , 2.1-4 , 3.1-4  
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่1,2,3,4ตัวบ่งช้ีที่1.1-4 , 2.1-4 , 3.1-4 , 4.1-5 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ได้แก่  
  - กิจกรรมหนูน้อย
วิทยาศาสตร์ 
  - กิจกรรมรักการอ่าน 
  - กิจกรรมเข้าค่าศิลปะ 
  - กิจกรรมสุนทรภู่ 
2.เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตร 
  - โครงการทัศนศึกษา 

1.ขั้นวางแผน (P) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
1.1.1 เตรียมด าเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนตามหลักหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
1.1.2 เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนระดับปฐมวัย 1-3 
จ านวนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
โครงการทัศนศึกษา 
 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1.มีการจัดกิจกรรมให้เด็ก

2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)(D) 
เตรียมด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนตามหลักหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 
2.2กิจกรรมหนูน้อยวิทยาศาสตร์ 
        2.2.1 จัดประชุมคณะกรรมการฝ่าย

 
 
 
 
 
 

มิสชุติกาญจน์ แทนไธสง 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
นักเรียนตรงตามความสนใจ 
ความถนัดของผู้เรียน 
 2.มีการจัดกิจกรรมให้เด็ก
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภาย
โรงเรียน 
 
 
 

วิชาการระดับปฐมวัย 1-3 วางแผนการ
ด าเนินการกิจกรรมหนูน้อยวิทยาศาสตร์ 
2.2.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
กิจกรรมหนูน้อยวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย 1-
3  
2.2.3 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรมแต่ละฐาน และก าหนด
ผู้รับผิดชอบ ก าหนดวันเดือนปีที่จัด 
2.2.4 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด เช่น  
               - ฐานจมลอย  
               - ฐานภูเขาไฟ 
               - ฐานการละลายของน้ าตาล 
               - ฐานทอนาโด 
               - ฐานสนุกกับฟองสบู่ 
               - ฐานลิปเทียน 
               - ฐานกักน้ าไว้ได้ 
               - ฐานความลับของสีด า 
          2.2.5 สรุปรายงานผลการด าเนินการ
จัดกิจกรรมเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขใน
ครั้งต่อไป 
2.3กิจกรรมรักการอ่าน 
  2.3.1 จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับปฐมวัย 1-3 การวางแผนด าเนินการ
กิจกรรมรักการอ่าน 
 2.3.2 จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท า
กิจกรรมรักการอ่านระดับปฐมวัย 1-3  
2.3.3 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิสวราภรณ์ แสงน้ า 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ ก าหนดวันเดือนปีที่จัด 
2.3.4 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด เช่น  
                 - กิจกรรมอ่าน 5 ลูกสมองดี
ตลอดชีวิต 
                 - กิจกรรมตะกร้าแห่งความรู้ 
                 - กิจกรรมต้นไม้พูดได้ 
          2.3.5 สรุปรายงานผลการด าเนินการ
จัดกิจกรรมเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขใน
ครั้งต่อไป 
2.4กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ 
  2.4.1 จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับปฐมวัย 1-3 การวางแผนด าเนินการ
กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ 
2.4.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะระดับปฐมวัย 1-3  
2.4.3 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ ก าหนดวันเดือนปีที่จัด 
2.4.4 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด เช่น  
                - ฐานที่ 1 ร้อง ร า ท าเพลง 
                - ฐานที่ 2 วาดภาพระบายสี 
                - ฐานที่ 3 ปั้นดินน้ ามัน 
                - ฐานที่ 4 ฉีก ตัด ปะ 
                - ฐานที่ 5 พิมพ์ภาพ 
                - ฐานที่ 6 โรยทราย 
                - ฐานที่ 7 ประดิษฐ์(เศษวัสดุ) 
                - ฐานที่ 8 พับกระดาษ  
          2.4.5 สรุปรายงานผลการด าเนินการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มิสนิตยา พุทโธ 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
จัดกิจกรรมเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขใน
ครั้งต่อไป 
2.5กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
 2.5.1 จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับปฐมวัย 1-3 วางแผนการด าเนินการ
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
2.5.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
กิจกรรมวันสุนทรภู่ระดับปฐมวัย 1-3  
2.5.3 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ ก าหนดวันเดือนปีที่จัด 
2.5.4 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด เช่น  
                - กิจกรรมระบายสี 
                - กิจกรรมฉีก ปะ 
                - กิจกรรมคัดลายมือ 
  2.5.5 สรุปรายงานผลการด าเนินการจัด
กิจกรรมเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในครั้ง
ต่อไป 
 
เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเพิ่มเติม
นอกเหนือจากหลักสูตร 
 2.6 โครงการทัศนศึกษา 
จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการระดับ
ปฐมวัย 1-3 วางแผนการด าเนินการโครงการ
ทัศนศึกษา 
   2.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   2.6.2 ประชุมคณะกรรมการโครงการทัศนะ
ศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
มิสพรพิลาศ อาสาสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิสธัญญลักษณ์แก้วอ าไพ 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
    2.6.3 จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ทัศนศึกษา 
   2.6.4 ด าเนินการทัศนศึกษา 
         - อนุบาล 3 อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน 
อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
        - อนุบาล 2 สนามช้างอารีน่า อ าเภอ
เมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
        - อนุบาล 1 สนามช้างอารีน่า  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้า
ร่วมโครงการทัศนศึกษา 
2. นักเรียนร้อยละ 80 น า
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ
ไปใช้ในการเรียนและด ารงชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม 
 
 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C)  
   3.1 ตรวจสอบ ติดตาม ด าเนินงานตามแผน 
   3.2 ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานตาม
แผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล 
  1.แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
  2. แบบประเมินผลโครงการ 
 

4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 
( A : ACT)  
   4.1 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมหนู
น้อยวิทยาศาสตร์ 
   4.2 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมรัก
การอ่าน 
   4.3 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมเข้า
ค่ายศิลปะ 
   4.4 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมวัน
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
สุนทรภู่ 
   4.5 สรุปแบบประเมินผลการจัดโครงการ
ทัศนศึกษา 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   ฝ่าย วิชาการปฐมวัย 

 

ล าดับ 

 

รายการ 

ขั้นก าหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะ

เฉพาะคุณภาพ 

 

ราคาต่อ 

หน่วย 

 

จ านวน

หน่วย 

จ านวนเงิน 

บาท สต

. 

บาท สต. 

1 กิจกรรมหนูน้อย
วิทยาศาสตร์ อนุบาล 1-3 

  -  8,000 - 

2 กิจกรรมรักการอ่าน    -  3,000 - 

3 กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ 
อนุบาล 1-3 

  -  20,000 - 

4 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
อนุบาล 1-3 

  -  2,000 - 

5 โครงการทัศนศึกษา 
อนุบาล 1-3 

  -  63,000 - 

รวมประมาณค่าใช้จ่าย          (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 96,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน.........96,000............ งบจัดหา........................................... 
   
 
                        ผู้เสนอ     ผู้พิจารณา 
  

   

           (นางธัญญลักษณ์  แก้วอ าไพ)                                      (นางสาวพรทิพย์  สะอาดรัมย์) 

      หวัหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย 
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ผู้เห็นชอบ                                                              ผู้อนุมัติ 
 

 
             (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                     (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                      

        ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                               ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล าดับที่ 7            ปีการศึกษา 2561      

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการทัศนศึกษา        

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ฝ่าย  ปฐมวัย     
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่2,3 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่  1  

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 1-4 ตัวบ่งช้ี  4.1-4.4,5.1-5.4   

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่ 1-4  ตัวบ่งช้ี4.1-4.4,5.1-5.4  

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่  ตัวบ่งช้ีที่4.1-4.4,5.1-5.4    
ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่

เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นในเรื่องของ

ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัด

กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้

สัดส่วนและสมดุลกัน 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญอย่างมากอยาก

หนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีศึกษาอย่าง

แท้จริง  ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มาก 

ดังนั้นโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นเพ่ิมพูนและส่งเสริมสมรรถภาพ

ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 

2.3 เพ่ือให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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2.4 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ

แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่ 

3. เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

  3.1.1 ครูบุคลากรและนักเรียนระดับปฐมวัยที่ 1-3 จ านวน 629 คน 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และ

เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจ าวัน 

 3.3  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  3.3.1นักเรียนได้รับความรู้จากการทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

  3.3.2 นักเรียนได้รับประสบการณ์และมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากการ 

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

  3.3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่ได้ร่วมกิจกรรม 

4. ข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการ / 
ด าเนินการ 
   1.2. ประชุมคณะกรรมการและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องประชุมวางแผนในการ
เลือกสถานที่และพิจารณาถึงประโยชน์ที่
นักเรียนจะได้ 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด 
   2.1 แบ่งแยกเป็นสายชั้น 
        2.1.1 ระดับปฐมวัยปีที่ 3 
อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน อ าเภอคูเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 ส.ค.61 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
33,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ม.สุรีย์รักษ์ ปลื้มกมล 
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กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
        2.1.2 ระดับปฐมวัยปีที่ 2  
สนามช้างอารีน่า อ าเภอเมือง  จังหวัด
บุรีรัมย์ 
       2.1.3 ระดับปฐมวัยปีที่ 1 สนาม
ช้างอารีน่า อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
   3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ตาม
โครงการ 

 
1 ส.ค.61 

 
1 ส.ค. 61 

 
 
 
 
 

 
15,000 

 
15,000 

 
 

 
ม.ธัญญลักษณ์  แก้วอ าไพ 
 
ม.พิมพ์พัชระ โชคชัยเสรี 
 

 

5. สถานที่ด าเนินงาน    

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

6.1นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
6.2นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 
6.3  นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
6.4นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ

แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
6.5ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่ 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ / กิจกรรมโครงการทัศนศึกษา   ฝ่ายปฐมวัย 

ล าดับ รายการ 

ข้อก าหนด 
ราคาต่อ
หน่วย   จ านวนเงิน 

มาตรฐาน / บาท ส.ต. จ านวน บาท ส.ต. 
คุณลักษณะ

เฉพาะ/     หน่วย     
คุณภาพ           

1 
ระดับปฐมวัยปีที่ 3  
อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน 
อ าเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 - - - 33,000  

2 
ระดับปฐมวัยที่ 2  
สนามช้างอารีน่า อ าเภอเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 - - - 15,000  

3 

ระดับปฐมวัยที่ 1  
สนามช้างอารีน่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดบุรีรัมย์ 
 - - - 15,000  

รวมประมาณค่าใช้จ่าย   (หกหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 63,000  
 

สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน................-.......................... งบเรียนฟรี..............63,000............................. 
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ลงชื่อ ...........................................................        ผู้เสนอโครงการ 

                                            (นางธัญญลักษณ์  แก้วอ าไพ)    

                                       หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

ลงชื่อ ...........................................................        ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นางสาวพรทิพย์  สะอาดรัมย์)    

                                                หัวหน้าฝ่ายปฐมวยั 
 
 
   ลงชื่อ ……………………………………………….         ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (ซิสเตอร์จ านันท์ ไพรงาม) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 
 
   ลงชื่อ ……………………………………………….         ผู้อนุมัติโครงการ 

   (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
      ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2561 

ของ  ฝ่ายปฐมวัย 

ล าดับ แผนงานหน่วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ่าย 

1. งานบริหารฝ่ายปฐมวัย     
1.1 จัดท าเอกสารด าเนินงาน 6,040 - - - 

รวม 6,040 - - 6,040 
2. งานพัฒนาหลักสูตร     
2.1 จัดท าเอกสารด าเนินงาน 1,000 - - - 

2.2 ประชุมสัมมนาปรับปรุงเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตร 

10,000    

2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการสอนแบบ stem 
and streamss 

1,000    

รวม 12,000 - - 12,000 

3. งานจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

  
 

 

3.1 จัดระบบการจัดประสบการณ์ 2,000    

3.2 ติดตามเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ และประเมิน
แผน 

2,000 
   

3.3 ก ากับติดตามการจัด
ประสบการณ์ 

1,000 
   

3.4 กระดาษ A4 15,000    

3.5 โครงการวันวิชาการ Open 
House 

60,000 
   

3.6 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 30,000    
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ล าดับ แผนงานหน่วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ่าย 

รวม 110,000 - - 110,000 
4. งานนิเทศการจัด

ประสบการณ์เรียนรู้ 
 

 
 

 

4.1 กระดาษ A4 จัดท าเอกสาร 500 - - - 
4.2 ค่าด าเนินการ 500    
4.3 ค่าล้างรูป 500    
4.4 ค่ากระดาษโฟโต้ 300    
4.5 แฟ้ม 210    
4.6 กระดาษสี 180    
4.7 หมึกปริ้น canon 1,000    

รวม 3,190 - - 3,190 
5. งานวัดและประเมินผล     
5.1 กระดาษ A4  2,040 - - - 
5.2 หมึกเครื่องปริ้น 1,000 - - - 
5.3 การท าแบบประเมิน

พัฒนาการปลายภาค 
2,040    

รวม 6,080 - - 6,080 
6. งานวิจัยในชั้นเรียน     
6.1 ค่าเอกสารด าเนินการ 6,000 - - - 

 รวม 6,000   6,000 
7. งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม     
7.1 จัดท าเอกสารด าเนินการ 1,000 - - - 
7.2 เครื่องปริ้น 5,000 - - - 
7.3 เครื่องเคลือบส าหรับจัดท าสื่อ 4,000    
7.4 หมึกเครื่องปริ้น conon 3,000    
7.5 กระดาษ A4 80 แกรม 1,500    
7.6 กระดาษเคลือบขนาด A4 10,000    
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ล าดับ แผนงานหน่วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ่าย 

รวม 24,500 - - 24,500 
8. งานระดับชั้น     
8.1 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 20,000 - - - 
8.2 โครงการยุวบัณฑิตน้อย 72,400 - - - 
8.3 โครงการเยี่ยมบ้าน 100,000    
8.4 ค่าด าเนินการ 4,800    

รวม 192,400 - - 192,400 
9. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
9.1 กิจกรรมหนูน้อยวิทยาศาสตร์ 8,000 - - - 
9.2 กิจกรรมรักการอ่าน 3,000    
9.3 กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ 20,000    
9.4 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2,000    
9.5 โครงการทัศนศึกษาอนุบาล 

1-3 
 63,000   

รวม 33,000 63,000 - 96,000 
     

รวมทั้งสิ้น 393,210 63,000 - 456,210 

 

 

 


