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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายแผนกปฐมวัย                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

ตารางท่ี 3.8 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559 
ฝ่ายแผนกปฐมวัย 

 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
หน้า
อ้างอิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

1 งานส่งเสริมคุณธรรม 4 นางสาวปัทมกร  รตันกสิก  8,000  537 
  จริยธรรม        

1.1 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม  นางสาวปัทมกร  รตันกสิกร    541 
  - กิจกรรมหนนู้อยจติอาสา  นางสาวปัทมกร  รตันกสิกร     

  - กิจกรรมหนนู้อยมารยาท  นางสาวปัทมกร  รตันกสิกร     

  - กิจกรรมวันส าคัญ  นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสดิ ์     

2 งานพัฒนาหลกัสตูร 2 นางสุชาดา    น้อยสอาด  5,000  547 

 สถานศึกษา       

2.1 โครงการพัฒนาหลักสตูรปฐมวัย  นางสุชาดา    น้อยสอาด    554 

3 งานพัฒนาและการ 2 นางสุชาดา    น้อยสอาด  3,000  558 

 จัดการเรียนการสอน       

3.1 - งานผลิตสือ่นวัตกรรมสื่อการสอน   นางสุชาดา    น้อยสอาด    561 

4 งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อ 2 นางสาวชนิดา   ณ นคร  2,000   562 

 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้       

4.1 -งานวิจยัในชั้นเรียน      นางสาวชนิดา   ณ นคร    565 

5 งานนิเทศการ 2 นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสดิ ์ 5,000   566 
  เรียนรู้ในสถานศึกษา       

5.1 - งานนเิทศการจัดการเรียนรู้ใน  นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสดิ ์    570 
 สถานศึกษา       

6 งานประเมินพัฒนาการ 2 นางบุษกร  เละประยูร 20,100   571 
  เดก็ปฐมวยั       

6.1 -งานประเมินพัฒนาการเด็ก  นางบุษกร  เละประยูร    575 
 ปฐมวัย       

7 งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก    1 นางสาวชนิดา  ณ นคร 50,000   576 
7.1 โครงการหนูน้อยสมองไว  นางสาวชนิดา   ณ นคร    580 

  - กิจกรรมรักการอ่าน  นางสาวชนิดา   ณ นคร     

  -กิจกรรมค่ายบูรณาการการ  นางสุชาดา    น้อยสอาด     
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายแผนกปฐมวัย                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
หน้า
อ้างอิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

  จัดการเรยีนรู ้       

  - กิจกรรมบ้านนกัวิทยาศาสตร์  
นางสาวปยิะดา  คลอ้ยเขษม     

  น้อย       

 - กิจกรรมทัศนศึกษา  นางบุษกร  เละประยูร     

8 งานสวัสดิภาพเด็ก 1 นางสาวปยิะดา  คลอ้ยเขษม 8,000   585 
8.1 โครงการสุขภาพดีมีสุข  นางสาวปยิะดา  คลอ้ยเขษม    588 
9 งานพัฒนาความสัมพันธ ์ 3 นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสดิ ์    591 
  กับชมุชนและผู้ปกครอง       

 งานพัฒนาความสัมพนัธ์กับ  นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสดิ ์ 1,000   595 
 ชุมชนผู้ปกครอง       

10 งานบริหารท่ัวไป 2 นางสาวปัทมกร    รตันกสกิร 3,200   596 
10.1 - งานจัดท าแผนปฏิบตัิการแผนก  นางสาวปัทมกร    รตันกสกิร    601 

 ปฐมวัย       

11 งานพัฒนาบุคลากร 2 นางบุษกร  เละประยูร    602 
11.1 พัฒนาบุคลากร  นางบุษกร  เละประยูร 1,500   606 
12 งานจัดบรรยากาศ 3 นางสาวปยิะดา  คลอ้ยเขษม    607 
  ส่งเสริมการเรียนการสอน       

12.1 งานจัดบรรยากาศส่งเสริม  นางสาวปยิะดา  คลอ้ยเขษม  25,000  610 
  เรียน การสอน       

13 งานพัฒนาระบบการ 2 นางสาวชนิดา   ณ นคร    611 
  ประกันคุณภาพในสถานศึกษา       

13.1 - งานการประกันคณุภาพ  นางสาวชนิดา   ณ นคร  2,500  615 
 ในสถานศึกษา       

        

รวม 90,800 43,500   

 
                                                              ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 

                                                 (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศกัดิ์) 
                                                 ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายแผนกปฐมวัย                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

ตารางท่ี 4.8 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559 
ของ  ฝ่ายแผนกปฐมวัย 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานส่งเสริมคุณธรรม 4 8,000  8,000 8,000 

 จริยธรรม      

1.1 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม      

 - กิจกรรมหนนู้อยจติอาสา      

 - กิจกรรมหนนู้อยมารยาท      

 - กิจกรรมวันส าคัญ      

2 งานพัฒนาหลกัสตูร 2 5,000  5,000 5,000 

 สถานศึกษา      

2.1 โครงการพัฒนาหลักสตูรปฐมวัย      

3 งานพัฒนาและการจัดการ 2 3,000  3,000 3,000 

 เรียนการสอน      

3.1 - งานผลิตนวัตกรรม       

4 งานส่งเสริมให้มีการวิจัย 2 2,000  2,000 2,000 

 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการ      

 เรียนรู้      

4.1 -งานการวิจยัในชัน้เรียน          

5 งานนิเทศการ 2 5,000  5,000 5,000 

 เรียนรู้ในสถานศึกษา      

5.1 - งานนเิทศกัลยาณมติร (เขต3)      

6 งานประเมินพัฒนาการเด็ก 2 20,100  20,100 20,100 

 ปฐมวัย      

6.1 -งานประเมินพัฒนาการเด็ก      

 ปฐมวัย      

7 งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก    1 50,000  50,000 50,000 

7.1 โครงการหนูน้อยสมองไว      

 - กิจกรรมรักการอ่าน      

 -กิจกรรมค่ายบูรณาการการ      

 จัดการเรยีนรู ้      
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายแผนกปฐมวัย                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั สรุปรายจ่าย 
จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

 - กิจกรรมบ้านนกัวิทยาศาสตร์      
 น้อย      

 - กิจกรรมทัศนศึกษา      

8 งานสวัสดิภาพเด็ก 1 8,000  8,000 8,000 

8.1 โครงการสุขภาพดีมีสุข      

9 งานพัฒนาความสัมพันธ์กบั 3 1,000  1,000 1,000 

 ชุมชนและผู้ปกครอง      

10 งานบริหารท่ัวไป 2 3,200  3,200 3,200 

10.1 - งานจัดท าแผนปฏิบตัิการแผนก      

 ปฐมวัย      

11 งานพัฒนาบุคลากร 2 1,500  1,500 1,500 

11.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา      

 ศักยภาพครูและบุคลากร(ร่วมกับ      

 พื้นฐาน)      

12 งานจัดบรรยากาศส่งเสริม 3 25,000  25,000 25,000 

 การเรียนการสอน      

12.1 งานจัดบรรยากาศส่งเสริม      

 พัฒนาการและการจดัการเรยีน       

 การสอน ในเด็กปฐมวัย                

13 งานพัฒนาระบบการประกัน 2 2,500  2,500 2,500 

 คุณภาพในสถานศึกษา      

13.1 - งานจัดท าแบบประเมนิเพื่อ      
 พัฒนาระบบประกันคณุภาพใน      

 สถานศึกษา      
 134,300  134,300 134,300 

 
                                                               ลงชื่อ......................................................ผู้รับรอง 

                                               (นางสาวชนิดา  ณ  นคร) 
                                                                                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 



5 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายแผนกปฐมวัย                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

ตารางท่ี 5.8 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2559 
ของ ฝ่ายแผนกปฐมวัย 

5.8.1 แผนงานหน่วยงาน  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   ฝ่าย แผนกปฐมวัย 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 4 8,000   8,000 

 - กิจกรรมหนนู้อยจติอาสา      

 - กิจกรรมหนนู้อยมารยาท      

 - กิจกรรมวันส าคัญ      

รวม 8,000   8,000 

5.8.2 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา  ฝ่าย แผนกปฐมวยั 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 โครงการพัฒนาหลักสตูรปฐมวัย 2 5,000   5,000 

       

รวม 5,000   5,000 

5.8.3 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน ฝ่าย แผนกปฐมวัย 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานผลิตนวัตกรรม 2 3,000   3,000 

       

รวม 3,000   3,000 

5.8.4 แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  ฝ่ายแผนกปฐมวัย  

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานการวิจัยในชั้นเรียน     2 5,000   5,000 

       

รวม 5,000   5,000 

1.8.5 แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการเรียนรู้ในสถานศกึษา  ฝ่ายแผนกปฐมวัย 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายแผนกปฐมวัย                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานนิเทศกัลยาณมิตร (เขต3) 2 5,000   5,000 

       

รวม 5,000   5,000 

5.8.6 แผนงานหน่วยงาน งานประเมินพัฒนาการเดก็ปฐมวัย  ฝ่ายแผนกปฐมวยั 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานประเมนิพัฒนาการเด็ก 2 20,100   20,100 

 ปฐมวัย      

       

รวม 20,100   20,100 

5.8.7 แผนงานหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาเดก็    ฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 โครงการหนูน้อยสมองไว 1 50,000   50,000 

 - กิจกรรมรักการอ่าน      

 -กิจกรรมค่ายบูรณาการการ      

 จัดการเรยีนรู ้      

 - กิจกรรมบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย      

 - กิจกรรมทัศนศึกษา      

รวม 50,000   50,000 

5.8.8 แผนงานหน่วยงาน งานสวัสดิภาพเดก็   ฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 โครงการสุขภาพดีมีสุข 1 8,000   8,000 

รวม 8,000   8,000 
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5.8.9 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาความสมัพันธก์บัชุมชนและผู้ปกครอง  ฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานพัฒนาความสัมพนัธ์กับ  3 1,000   1,000 

 ชุมชนและผู้ปกครอง        

       

รวม 1,000   1,000 

5.8.10 แผนงานหน่วยงาน งานบริหารท่ัวไป   ฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 - งานจัดท าแผนปฏิบตัิการแผนก 2 3,200   3,200 

 ปฐมวัย      

       

รวม 3,200   3,200 

5.8.11 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร  ฝ่ายแผนกปฐมวยั 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 2 1,500   1,500 

 ศักยภาพครูและบุคลากร(ร่วมกับ      

 พื้นฐาน)      

รวม 1,500   1,500 

5.8.12 แผนงานหน่วยงาน งานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน  ฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานจัดบรรยากาศส่งเสริม 3 25,000   25,000 

 พัฒนาการและการจดัการเรยีน       

 การสอน ในเด็กปฐมวัย                

       

รวม 25,000   25,000 
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5.8.13 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศกึษา  ฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานจัดท าแบบประเมินเพื่อ 2 2,500   2,500 

 พัฒนาระบบประกันคณุภาพใน      

 สถานศึกษา      

       

รวม 2,500   2,500 

 
 

                                                          ลงชื่อ......................................................ผู้รับรอง 
                                               (นางสาวชนิดา  ณ  นคร) 

                                                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
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ล าดบัท่ี 1   แผนงานหน่วยงาน  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานจติตาภิบาล) 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปัทมกร   รัตนกสกิร 
ตอบสนอง  พันธกิจท่ี 3  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  กลยุทธ์ท่ี 3 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA : มาตรฐานท่ี 2 , 3    ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั   2.1,2.3,  
3.1,3.2, 3.4ร่วม -ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 2.1.1 , 2.1.2 , 2.3.1 , 2.3.2 ,3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.4.1  ร่วม – 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน : มาตรฐานท่ี- ตัวบ่งชี้หลักท่ี–ร่วม- 
เกณฑ์ท่ี- 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กร่าเริงแจ่มใส  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม พ.ค.59 
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง(2.1) แผนงาน  
2.เพื่อให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ 1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน พ.ค.59 
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ( 2.3 ) 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานแก่ผูท้ี ่ พ.ค.59 
3 .เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบต่อ เกี่ยวข้อง  
ค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์(3.1) 1.4 จัดท าเอกสารและตารางเวลาและเนื้อหา พ.ค.59 
4 .เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต การอบรม Home  Room  
รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน (3.2)   
5.เพื่อปลูกฝังให้เด็กประพฤติตนตาม 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ ตลอดปีการศึกษา 
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  ร่วม/โครงการ)  
(3.4) 2.1 ภาระงานประจ า  
 1.ส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมและค่านยิม  
เปา้หมายเชิงปริมาณ ที่พึงประสงคใ์หเ้ด็กเป็นคนดีมีมารยาทงามม ี  
1.เด็กระดับปฐมวัยจ านวน 200  คน จิตพิสัยที่สมวัย  
2.ครูระดับปฐมวัยจ านวน 6 คน 2.ส่งเสริมให้มกีารอบรมHome  Room  
3.เอกสารการอบรม Home Room เป็นไปในทศิทางเดียวกนั  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.ให้ครูทราบพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
1.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนร่าเริงแจ่มใส มี 4.ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาใน  
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง การเสริมสร้าง พัฒนาคณุธรรม  จริยธรรม   
2.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนสามารถควบคุม และค่านิยมที่พงึประสงคใ์หเ้ป็นไปในทิศทาง  
อารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย เดียวกนั  
3.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนมีวินัย   
รับผิดชอบต่อค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครู 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
อาจารย์ 1. ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่  
4.เด็กระดับปฐมวัยทุกคน มีความซื่อสัตย์ ดีต่อตนเอง (2.1)  
สุจริต และรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน 2.ควบคุมอารมณ์ตนเองได้  
5.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนประพฤติตนตาม เหมาะสมกับวัย (2.3)  
วัฒนธรรมไทยและศาสนา ที่ตนนับถือ 3 .มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง  
 ค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ (3.1)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  4. มีความซื่อสัตย์สุจริต   
1.ร้อยละ 93 ของเด็กปฐมวัยร่าเริงแจ่มใส   ช่วยเหลือ แบ่งปัน (3.2)  
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง   
2.ร้อยละ 93 ของเด็กปฐมวัยสามารถ 2.3  ภาระงานร่วม  
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย   1.  -  
3.ร้อยละ 93 ของเด็กปฐมวัย มีวินัย 1)   
รับผิดชอบ เชื่อฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครู 2.4  โครงการ  
อาจารย์ 1. โครงการเด็กดีมีคณุธรรม  
4.เด็กปฐมวัยมีความซื่อสัตย์สุจริต และ -กิจกรรมหนนู้อยจติอาสา  
รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน คิดเป็นร้อยละ 93  -  กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  
5.ร้อยละ93ของเด็กปฐมวัยประพฤติตน  -  กิจกรรมวันส าคัญ  
ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้าม)ี  
   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคมของ   
เด็กปฐมวัย   
2.แบบประเมินโครงการเด็กดีมีคุณธรรม   
3.แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการเด็ก   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
มีคุณธรรม   
 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
 3.1 ติดตาม ตรวจสอบการด าเนนิงานตาม  
 แผน  

 3.2ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานทีย่ัง  
 ไม่สมบูรณ์ ให้ดีขึน้  
 3.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  
   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/  
 โครงการ  
 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแก่  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ  
 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.8.1 แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมผู้เรยีน  ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานจิตตาภิบาล) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 3    
 - กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา     2,000 - พัฒนา 
 - กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  1,000 - พัฒนา 
 - กิจกรรมวันส าคัญ  5,000 - พัฒนา 
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( แปดพันบาทถ้วน) 

 
8,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ...........................บาท  งบลงทุน..................บาท งบพัฒนา8,000 บาท  
 
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ....................................................... 
            (นางสาวปทัมกร  รัตนกสิกร )                                                ( นางสาวชนิดา  ณนคร  ) 
                      ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกปฐมวัย 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ........................ ................................. 
( เซอรเ์รมอนด์  พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานจิตตาภบิาลบาล) 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน   

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา 
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

     แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล)  
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  

ชื่อโครงการ  เดก็ดมีีคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน                            งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปัทมกร  รัตนกสกิร 
ตอบสนอง     พันธกิจท่ี  3    ยุทธศาสตร์ท่ี3  กลยุทธ์ท่ี   3 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี 2,3ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง2.1,2.3,3.1, 3.2,                                                                      
3.4    ทางอ้อม - ประเด็นการพจิารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง1.1 , 2.1.2 , 2.3.1 , 2.3.2 ,3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3,3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.4.1ทางอ้อม - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี–ตัวบ่งชี้  -    เกณฑ์ท่ี  - 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นอกจากจะมุ่งปลูกฝังและพัฒนาการเด็กทางด้าน
สติปัญญาของเด็กแล้ว  เด็กยังต้องมีพัฒนาการทั้ง 4ด้าน ที่เหมาะสมและเป็นไปตามวัยทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กมีความโดดเด่นทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม และพร้อมที่จะเป็นพลเมืองดีของสังคมโลกได้ 
ทางแผนกอนบุาลเหน็ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จงึได้จดัท าโครงการ เดก็ดีมีคณุธรรม ใหก้ับเด็กปฐมวัย 
เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กเป็นผูท้ี่มีคณุธรรม จริยธรรม ใฝ่ดี ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา 
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครูอาจารยแ์ละสามารถใชช้ีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2.วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อส่งเสริมให้เดก็ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง(2.1) 
2.เพื่อให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกบัวัย ( 2.3 ) 

            3. เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีวินยั รับผิดชอบต่อค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์(3.1)  
            4.เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจรติรู้จักช่วยเหลือแบ่งปนั (3.2) 
            5. เพื่อปลูกฝังให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ(3.4) 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
            1.ผู้เรียนระดบัชัน้อนุบาล 1 – 3  จ านวน  200 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 

 1. เด็กปฐมวัยเปน็เดก็ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สกึที่ดีต่อตนเอง 
 2. เด็กปฐมวัยสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกับวัย 
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            3. เด็กปฐมวัยมีวินยั รับผิดชอบต่อค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์  
            4.เด็กปฐมวัยมีความซื่อสัตย์สุจรติรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน  
            5. เด็กปฐมวัยประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
 3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 81 ของเด็กปฐมวัยเปน็เด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
2. ร้อยละ 81 ของเด็กปฐมวัยสามารถควบคุมอารมณต์นเองได้เหมาะสมกับวัย 

            3. ร้อยละ 81 ของเด็กปฐมวัยมีวินยั รับผิดชอบตอ่ค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์  
            4.ร้อยละ 81 ของเด็กปฐมวัยมีความซื่อสัตย์สจุริตรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน  
            5. ร้อยละ 81 ของเด็กปฐมวัยประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

1. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
1.กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
  1.1  ประชุมและวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 59 นางสาวปัทมกร 
1.2  แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง  รัตนกสิกร 
   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1 ด าเนินการตามโครงการ/กจิกรรมหนนู้อยจิตอาสา ตลอดปี  
2.2 จัดรูปแบบกิจกรรมและจัดท าเอกสาร การศึกษา  
2.3 ประชาสัมพันธ์กับเด็กและผูป้กครองให้ได้รับทราบ   
2.4 จัดหาอาสาสมัครในการเข้าร่วมกจิกรรม   
2.5พาเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ ก.พ. 60  
3.2 แบบประเมนิพฤติกรรมด้านสังคม   
3.3 ใบงาน/ผลงานเดก็   
   
2.กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม   

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ    
1.1  ประชุมวางแผนการด าเนนิงาน มิ.ย. 59 นางสาวปัทมกร    
1.2  แต่งตั้งครผูู้เกี่ยวข้อง  รัตนกสิกร 
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      3.  กิจกรรมวันส าคัญ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1   แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 59 นางสาวปัทมกร  
1.2   ประชุมชี้แจงวางแผน  รัตนกสิกร 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1   จัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย. 59  
ด าเนินการตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง   
2.2ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ก.ค. 59  
   

  ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   

2.1  ประชุมครผููเ้กี่ยวข้อง แบ่งหน้าที ่ มิ.ย. 59  

รับผิดชอบ         

2.2ออกจดหมายประชาสัมพนัธ์ให ้ ก.ค. 59  

ผู้ปกครองได้รับทราบ   

2.3  อบรมเด็กๆก่อนการเข้าร่วมกจิกรรม   

หนูน้อยมารยาทงาม   

2.4จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการจัด   

กิจกรรม   

2.5น าเดก็ๆเข้าร่วมกจิกรรม ก.ค. 59  

3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   

3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ ส.ค. 59  

3.2 แบบประเมนิพฤติกรรมด้านสังคม   

3.3 ใบงาน/ผลงานเดก็   

3.4ภาพถ่ายกิจกรรม   
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

วันส าคัญ   

2.3 ประชาสัมพันธ์/แจกจดหมายเชิญ   
ผู้ปกครองเข้าร่วมกจิกรรม   
2.4  ฝึกซ้อมเด็กในการเข้าร่วมกจิกรรม   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
 3.1  จัดท าแบบประเมนิโครงการ/ มี.ค. 60  
กิจกรรม   
3.2แบบประเมินความพึงพอใจ   
3.3  ใบงาน/ผลงาน   
3.4  ภาพถ่ายกิจกรรม   
3.5  สรุปและประเมินผล   
5. สถานท่ีด าเนินงาน  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน มิถุนายน 2559– กุมภาพันธ์  2560 
7. งบประมาณ 
กิจกรรม  หนูน้อยจิตอาสา 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 2,000 2,100 2,200 2,300 
2.อ่ืน ๆ     

รวม 2,000 2,100 2,200 2,300 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
- ค่าอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาด 1,400 1,450 1,500 1,550 
2.ค่าใช้สอย     
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร 600 650 700 750 
3.ค่าตอบแทน     
-      

4.ค่าพาหนะ     
-      
5.ค่าครุภัณฑ์     
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รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

-      

รวม 2,000 2,100 2,200 2,300 
กิจกรรม  หนูมารยาทงาม 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 1,000 1,050 1,100 1,150 
2.อ่ืน ๆ     

รวม 1,000 1,050 1,100 1,150 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
-      
2.ค่าใช้สอย     
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร 1,000 1,050 1,100 1,150 
3.ค่าตอบแทน     
-      

4.ค่าพาหนะ     
-      
5.ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 1,000 1,050 1,100 1,150 
กิจกรรม วันส าคัญ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 5,000 5,300 5,600 5,900 
2.อ่ืน ๆ     

รวม 5,000 5,300 5,600 5,900 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับตกแต่งสถานที ่ 1,400 1,500 1,600 1,700 
2.ค่าใช้สอย     
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รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

- ค่าเข้าเล่มเอกสาร 600 700 800 900 
3.ค่าตอบแทน     
-      

4.ค่าพาหนะ     
-      
5.ค่าครุภัณฑ์     
- ค่าอุปกรณ์ในวันเข้าพรรษา 3,000 3,100 3,200 3,300 

รวม 5,000 5,300 5,600 5,900 
8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  1. แบบประเมินโครงการเดก็ดีมีคุณธรรม 

  2. แบบประเมิน กจิกรรมหนูน้อยจิตอาสา 
  3. แบบประเมิน กจิกรรมวันส าคัญ 

 4. ใบงาน/ผลงาน 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 เด็กปฐมวัยทุกคนเปน็ผู้ที่มีคณุธรรม จรยิธรรม ใฝ่ดี ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนเองนบัถือ มีระเบียบวินยั รับผิดชอบ เชื่อฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์และสามารถใชช้ีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

ผู้เสนอโครงการ      
   

……………………………………                                              
(นางสาวปัทมกร  รัตนกสกิร ) 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

……………………………………                                              
(นางสาวชนิดา  ณ นคร) 

 
 
 
 

 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

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

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 
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ล าดบัท่ี2  แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
แผนงานตามโครงสร้าง          ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่งานวิชาการ) 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ด้านอัตลกัษณ์ (จิตตาภิบาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางสุชาดา     น้อยสอาด 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี1    ยุทธศาสตร์ท่ี1    กลยุทธ์ท่ี 1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA : มาตรฐานท่ี 5 , 7 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั  5.1,5.2, 7.1,7.2, 
7.3 ร่วม-  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 5.2.1 ,5.2.2  ร่วม 5.2.3 
,5.2.4,5.2.5,5.2.6,5.2.7,5.2.8,5.2.9,5.2.10,5.2.11,5.2.12,5.2.13,5.2.14,5.2.15,5.2.16,5.2.17,5.2.18,
5.2.19,5.2.21,5.2.22,5.2.23,5.2.24,5.2.25 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน : มาตรฐานท่ี  -       ตัวบ่งชี้หลกัท่ี –        ร่วม  - 
เกณฑ์ท่ี- 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้ครเูข้าใจปรัชญา หลักการ  1.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนนิงาน เม.ย. 59 
และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน พ.ค. 59 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด 1.3ศึกษาข้อมูลการจดัท าหลกัสูตร  
ประสบการณ์(ตบช.5.1) สถานศึกษา  
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครจูัดท า   
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด ร่วม/โครงการ)  
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  2.1 ภาระงานประจ า  
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 1.ครมูีการก าหนดหน่วยการเรียนการสอน พ.ค. 59 
(ตบช.5.2) ในแต่ละสัปดาห์อย่างชดัเจน  
3.เพื่อส่งเสริมให้สถานศกึษามีหลกัสูตร 2.สถานศึกษาจดัท าโครงสร้าง สาระหลกัสูตร พ.ค. 59 
การศึกษาปฐมวัยและน าสู่การปฏิบัต ิ สถานศึกษาที่เหมาะสมกับการเปลีย่นแปลง    
(ตบช.7.1) และบริบทของสถานศึกษา  
4.เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้มีระบบและ 3.สถานศึกษาน าผลการวิเคราะหห์ลักสูตร  
กลไกผู้ที่มีส่วนร่วมทกุฝ่ายตระหนักและ สถานศึกษามาปรับปรุง และพัฒนาในการ มี.ค. 59 
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย (ตบช.7.2)   



20 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายแผนกปฐมวัย                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
5.เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความ จัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ  
เข้าใจหลักการจัดการศกึษาปฐมวัยในการ  ความต้องการของเด็กและสังคม  
จัดกจิกรรม (ตบช.7.3) 2.2  ภาระงานตามตบช.  
 1. ส่งเสริมให้ครเูข้าใจปรัชญา หลักการ ตลอดปีการศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา  
1.ครรูะดับปฐมวัยจ านวน 6 คน ปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ  
2.แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ จัดประสบการณ์ (5.1)  
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จ านวน 6 เล่ม 2.ครจูัดท าแผนการจัดประสบการณ ์ พ.ค. 59 
3.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจ านวน 3 เล่ม ที่สอดคล้องกับหลกัสูตรการศกึษาปฐมวัย  
 และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู ้  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง  
1.ครเูข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ ระหว่างบุคคลด้านแผนและการจัด  
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถ ประสบการณ(์5.2)  
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 3.มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ ตลอดปีการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติอย่างม ี  
2.ครมูีประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการ ประสิทธิภาพ(7.1)  
จัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร   4. มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วน  
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด ร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด  
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  การศึกษาปฐมวัย(7.2)  
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล   5. จัดกจิกรรมเสริมสร้างความ  
3.สถานศึกษามีหลกัสูตรการศกึษาปฐมวัย ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด  
และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคณุภาพ การศึกษาปฐมวัย(7.3)  
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ครรู้อยละ 81 เข้าใจปรัชญา หลักการ    
และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย   
และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด   
ประสบการณ์   
2.ครจูัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่   
สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี ่   
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง 2.3  ภาระงานร่วม  
ระหว่างบุคคล คิดเป็นร้อยละ 81      1. โน้มน้าวใหเ้ด็กรับประทานอาหาร  
3.ร้อยละ 81 ของสถานศึกษามีหลกัสูตร ครบหมู่ ดื่มน้ าสะอาดและนมอย่าง  
การศึกษาปฐมวัยและน าสู่การปฏิบัติได ้ เพียงพอประมาณ 600-800 มิลลิลิตรต่อวัน  
 (5.2.3)  
      2. ดูแลให้เดก็ได้รับวัคซีนป้องกนัโรคที ่  
 จ าเปน็ตามวัย (5.2.4)  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล     3. จัดโอกาสใหเ้ด็กช่วยเหลือตัวเองใน  
1.คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (5.2.5)  
(พุทธศกัราช 2546)     4. จัดกิจกรรมให้เดก็ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเลก็  
2.โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษา มัดใหญ่ และการประสานสัมพนัธ์ของทักษะ  
3.ก าหนดการสอนรายสปัดาห์ ระดับชั้น กลไก (5.2.6)  
อนุบาล1-3     5. จัดโอกาสใหเ้ด็กเล่นเกม ออกก าลังกาย  
4.แบบประเมินนิเทศการใช้หลกัสูตร ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความ  
สถานศึกษา สนใจของเด็กแต่ละคน(5.2.7)  
5.หลักสูตรสถานศกึษาระดับปฐมวัย ป ี     6. สร้างสุขนิสัยที่ดใีนการรักษาความ  
2558 สะอาดป้องกันโรค และความปลอดภัย  
 แก่ร่างกาย (5.2.8)  
     7. สนับสนุนใหเ้ด็กรูจ้ักควบคุมตนเอง 

อดทนรอคอย และมุ่งมั่นตัง้ใจ(5.2.9) 
 

    8. สนับสนุนใหเ้ด็กมคีวามรู้สึกที่ดตี่อ  

 ตนเองและผู้อ่ืนเ (5.2.10)  
     9. จัดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้ลือก  
 ท ากิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด   
 ความสามารถ และความพอใจของเดก็ 

(5.2.11) 
 

     10. จัดโอกาสใหเ้ด็กไดช้ื่นชมและ  

 ตอบสนองต่อศิลปะ ดนตรี และการ  
 เคลื่อนไหว หรือสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของ  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 ธรรมชาติและปรากฏการณท์างธรรมชาติ

(5.2.12) 
 

     11. จัดโอกาสให้เด็กได้สื่อสารความคิด  
 หรือประสบการณ์ของตนผ่านศิลปะ  
 ดนตรี และการเคลื่อนไหวในลักษณะ  
 ต่าง ๆ ( 5.2.13)  
     12. ครูหรือผู้เลี้ยงเด็กปฏิบัต ิ  

 ตนเปน็แบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และ  
 การปฏิบัติต่อผู้อ่ืน (5.2.14)  
     13ส่งเสริมใหเ้ด็กมีความ  
 ประพฤติดี ได้แก่ ขยนั ประหยัด ซื่อสัตย์ มี  
 วินัย สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ (5.2.15)  
     14. ส่งเสริมใหเ้ด็กชื่นชมธรรมชาติและ  
 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (5.2.16)  
     15. ส่งเสริมใหเ้ด็กได้ปฏิบตัิตนตาม  
 วัฒนธรรมไทยและหลกัศาสนาทีน่ับ  
 ถือ( 5.2.17)  
     16. จัดโอกาสให้เด็กเรียนรูก้ารประเปน็  
 ผู้น าและผู้ตามที่ดี ( 5.2.18)  
     17.   จัดโอกาสให้เดก็ได้เรียนรู้อย่าง  
 ร่วมมือกับเพื่อนเป็นกลุ่มเลก็และ  
 กลุ่มใหญ ่(5.2.19)  
       18.   จัดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้และ  
 เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสวันส าคญั  
 ต่าง ๆ ตามระบอบประชาธิปไตยอันม ี  
 พระมหากษัตรยิ์ประมุข (5.2.20)  
      19.  จัดกิจกรรมใหเ้ด็ก  
 สืบค้น ส ารวจ และตั้งค าถามเพื่อสร้างความ  
 เข้าใจเกีย่วกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว (5.2.21)  
      20. จัดกิจกรรมใหเ้ด็กเล่าถึงสิ่งที่ท า   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 ทบทวนประสบการณ์เดิม ทบทวน  
 เรื่องที่เด็กควรรู้ หรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ

(5.2.22) 
 

      21. เปิดโอกาสใหเ้ด็กคุน้เคยกับหนังสือ  
 และได้อ่านหนังสือตามวัย (5.2.23)  
     22. จัดกจิกรรมแบบบูรณาการเป็น  

 รายบุคคล กลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ ่  
 ผ่านกิจกรรมแบบบูรณาการทีเ่ด็กไดเ้ล่นและ  
 ลงมือกระท าเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด  
 และทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   
 ภาษา สังคม ดนตรี กีฬา ทีเ่หมาะสมกับ  
 บริบทวัฒนธรรมของเด็ก (5.2.24)  
     23. ส่งเสริมใหเ้ด็กแสดงความคิด  
 สร้างสรรค์อย่างอิสระ (5.2.25)  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
   
 2.4  โครงการ  
 1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 ปฐมวัย  
 - กิจกรรมพัฒนาหลักสตูร  
 (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้าม)ี  
   
 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการน าหลักสูตรไปใช ้ ต.ค. 59 
 3.2 ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการใชห้ลักสูตร พ.ย. 59 

 ให้สมบูรณ ์  
 3.3 ประเมินผลการใช้หลักสตูรสถานศกึษา  

 3.4ประเมินผลการใช้หลักสตูรสถานศกึษา ก.พ. 60 
 ปฐมวัย  
   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ มี.ค. 60 
 โครงการ  
 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแก่ มี.ค. 60 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ เม.ย. 60 

 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.2.1 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา  ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุ่มงานวิชาการ) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. โครงการพัฒนาหลักสตูรปฐมวัย 2    
  - กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวัย     5,000 - พัฒนา 
      
      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( แปดพันบาทถ้วน) 

 
5,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ...........................บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา5,000 บาท  
 
 
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ....................................................... 
             (นางสุชาดา    น้อยสอาด)                                       ( นางสาวชนิดา  ณนคร) 
                      ผู้เสนองาน                                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกปฐมวัย   
 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ........................................................ 
         ( เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์.) 

 ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง     ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานวิชาการ) 
แผนงานตามงบประมาณ  แผนงานคุณภาพผู้เรียน แผนงานการจัดการศึกษา 
       แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                                  แผนงานด้านอัตลักษณ(์จิตตาภบิาล) 
        แผนงานมาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ          พัฒนาหลกัสตูรปฐมวยั 
ลักษณะโครงการ      ประจ า    ต่อเน่ือง ใหม่  
หน่วยงาน                งานพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา     
ผู้รับผิดชอบ       นางสุชาดา    น้อยสอาด 
ตอบสนอง       พันธกิจท่ี1     ยุทธศาสตร์ท่ี1    กลยุทธ์ท่ี 1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA : มาตรฐานท่ี 5 , 7  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั  5.1,5.2, 7.1,7.2, 
7.3 ร่วม-      ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 5.2.1 ,5.2.2  ร่วม 5.2.3 , 5.2.4, 5.2.5, 
5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.18, 
5.2.19, 5.2.21, 5.2.22, 5.2.23, 5.2.24, 5.2.25 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน  :มาตรฐานท่ี  -            ตัวบ่งชี้หลกัท่ี –           ร่วม - 
เกณฑ์ท่ี -   
1. หลักการและเหตุผล 
                   หลักสูตรจัดเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  ดังนั้นการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา จึงเป็นวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก ท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องพัฒนา “หลักสูตรสถานศึกษา”ให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่การเรียนรู้ภาษายุคดิจิตอลความสามารถในการสื่อสารและ
การมีพัฒนาการที่สมวัยตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก คือ มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
การปฏิบัติจริง  การสังเกต  การทดลอง การศึกษานอกสถานที่ และสามารถน าความรู้ ที่ได้ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบันและก้าวสูป่ระชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ 
                    ดังนั้นโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา จึงตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2546 จึงสนับสนุนให้
บุคลากรระดับปฐมวัย มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้ทันต่อยุคสมัยและส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 
              2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครเูข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ 
                     สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์(ตบช.5.1) 
              2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้ครจูดัท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลกัสูตร            
                    การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีห่ลากหลายสอดคล้องกับความ 
                    แตกต่างระหว่างบุคคล    (ตบช.5.2) 
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               2.3 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยและน าสู่การปฏิบตัิ(ตบช.7.1) 
               2.4 เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้มีระบบและกลไกผู้ที่มีส่วนร่วมทกุฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจดั 
                      การศึกษาปฐมวัย (ตบช.7.2) 

         2.5 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจดัการศึกษาปฐมวัยในการจัด    
               กิจกรรม (ตบช.7.3) 

3.เป้าหมาย 
            3.1   เชิงปริมาณ 
         ครูผู้สอนระดับปฐมวัยจ านวน 6 คน 
            3.2  เชิงคุณภาพ  
                  1.ครเูข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศกึษาปฐมวัยและสามารถน ามา 
                     ประยุกต์ใชใ้นการจัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                  2.ครมูีประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการจัดประสบการณท์ี่สอดคล้องกับหลักสูตรการศกึษา 
                     ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณก์ารเรยีนรู้ทีห่ลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง 
                     ระหว่างบุคคล 

                 3. สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคณุภาพ 
           3.3  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
                 1. ครรู้อยละ 81 เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและน ามา 
                     ประยุกต์ใชใ้นการจัดประสบการณ ์

                 2. ครจูัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคลอ้งกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสามารถจัด 
                    ประสบการณ์การเรียนรู้ทีห่ลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
                    คิดเป็นร้อยละ 81 
                3. ร้อยละ 81ของสถานศึกษามีหลกัสูตรการศกึษาปฐมวัยและน าสู่การปฏิบตัิได้ 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
     1.1   แต่งตั้งคณะกรรมการ เม.ย. 59 ฝ่ายวิชาการ 
     1.2   ประชุมชี้แจงวางแผน   
   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1   จัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 59  
        ด าเนินการตามโครงการ   
2.2 จัดกิจกรรมตามโครงการ   

- โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศกึษาปฐมวัย มิ.ย. 59  
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- ประเมินการใชห้ลักสูตรปฐมวัย ต.ค. 59  
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   

       3.1  แบบประเมินการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา มี.ค. 60  
       3.2   ภาพถ่ายการนิเทศติดตามการใช้หลักสตูร   
   

 
5. สถานท่ีด าเนินงาน  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เมษายน  2559 – มีนาคม 2560 
7. งบประมาณ 

8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
     1. คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (พุทธศักราช 2546) 
     2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษา 
     3. ก าหนดการสอนรายสปัดาห์ ระดบัชั้นอนุบาล1-3 
     4. แบบประเมินนิเทศการใชห้ลักสูตรสถานศึกษา 
     5. หลกัสูตรสถานศกึษาระดับปฐมวัย ป2ี558 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       1. คร ูเข้าใจปรชัญา หลักการและธรรมชาติของการจดัการศึกษาปฐมวัยและน ามาประยุกต์ใช้ในการ 
          จัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2. ครมีูแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ ์
           การเรียนรู้ทีห่ลากหลายสอดคล้องกับความแตกตา่งระหว่างบุคคล 

รายการ งบประมาณ 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 5,000 5,400 5,800 6,200 
- อ่ืน ๆ     

รวม 5,000 5,400 5,800 6,200 
รายจ่าย     
- ค่าวัสดุ 3,500 3,700 3,900 4,100 
- ค่าใช้สอย 1,000 1,100 1,200 1,300 
- ค่าตอบแทน     
- ค่าพาหนะ 500 600 700 800 
- ค่าครุภัณฑ ์     

รวม 5,000 5,400 5,800 6,200 
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       3. สถานศึกษามีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยทีท่ันต่อยคุสมัย สามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างม ี
            คุณภาพ 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
                   
 
                   ผู้เสนอโครงการ                                                         ผูพ้ิจารณาโครงการ 
 
   …...................................................                           ….....................................................                                                                             

              ( นางสุชาดา   น้อยสอาด  )                                    ( นางสาวชนิดา  ณนคร) 
                                              
                                                        
                                                                ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                                         ..................................... 

(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ์ ) 
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ล าดบัท่ี 3 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
แผนงานตามโครงสร้าง    ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานวิชาการ) 
แผนงานตามมาตรฐาน    แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน    
                                 แผนงานด้านการจัดการศึกษา                         
                                 แผนงานด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
                                 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภบิาล)     
                                 แผนงานด้านมาตรการสง่เสริม 
ผู้รับผิดชอบ    นางสุชาดา    น้อยสอาด 
ตอบสนอง    พันธกิจท่ี1  ยุทธศาสตร์ท่ี1 กลยุทธ์ท่ี 1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA : มาตรฐานท่ี 5    ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั   5.4 ,5.5 ร่วม  -
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 5.5.1 , 5.5.2 , 5.5.3 , 5.5.4    ร่วม – 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน : มาตรฐานท่ี -    ตัวบ่งชี้หลักท่ี –      ร่วม  - 
เกณฑ์ท่ี - 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.59 
เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก 1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน พ.ค.59 
(5.4) 1.3 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินงานแก ่  
2.เพื่อส่งเสริมให้ครใูช้เครื่องมือในการวัด       ครูผู้เกี่ยวข้อง   
และประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง 1.4 ศึกษาปญัหาและส ารวจความต้องการ  
หลากหลาย และสรุปรายงานผล 1.5 จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการ พ.ค.59 
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง (5.5)      ด าเนินงาน  
   
เป้าหมายเชิงปริมาณ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
1.ครูปฐมวัยจ านวน 6 คน  ร่วม/โครงการ)  
2.สื่อนวัตกรรมจ านวน 6 ชิน้ 2.1 ภาระงานประจ า  
 1.ส่งเสริมให้ครใูช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดปีการศึกษา 
เปา้หมายเชิงคุณภาพ ในการจัดการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ  
1. ครมูีส่ือนวัตกรรม สื่อการเรยีนการสอน เด็ก  
ที่ทันสมัยสามารถน ามาใช้ในการจัด 2.ส่งเสริมให้ครนู าผลการประเมินไปใช้ในการ ตลอดปีการศึกษา 
กิจกรรมที่แปลกใหมใ่ห้กบัเดก็ได้อย่างม ี พัฒนาเดก็  
ประสิทธิภาพ 3.ส่งเสริมให้ครูผลิตนวัตกรรม สื่อ และจัด ตลอดปีการศึกษา 
2. ครูมีประสิทธิภาพในการใช้สื่อ กิจกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาเด็ก  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ    
การเรียนรู้ของเด็ก 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 1. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสม ตลอดปีการศึกษา 
1. ครมูีส่ือนวัตกรรม สื่อการเรยีนการสอน สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก( 5.4)  
ที่ทันสมัยสามารถน ามาใช้ในการจัด 2. ครใูช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผล ตลอดปีการศึกษา 
กิจกรรมที่แปลกใหมใ่ห้กบัเดก็ คิดเป็นร้อย พัฒนาการของเดก็อย่างหลากหลาย  
ละ92 และสรุปรายงานผลพัฒนาการ  
2. คร ูร้อยละ 92มีประสิทธิภาพในการใช ้ ของเด็กแก่ผู้ปกครอง( 5.5)  
สื่อเทคโนโลยทีี่เหมาะสม สอดคล้องกับ   
การเรียนรู้ของเด็ก   
 2.3  ภาระงานร่วม  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล          -  
1. แบบส ารวจความต้องการในการใช้สื่อ  (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้าม)ี  
นวัตกรรม   
2. แบบบันทึกการใช้สื่อนวัตกรรม 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
3. แบบประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม 3.1  ติดตาม/ตรวจสอบผลการด าเนนิงาน   ปลายภาคเรียน 
4. ทะเบียนสื่อ 3.2  ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผน  
5. แบบสอบถามความพึงพอใจในการสื่อ 3.3  ประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลยีและ  
 การนิเทศ/การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  
 3.4  ติดตามตรวจสอบเครื่องมือการวัดและ  
 ประเมินผลพฒันาการของเด็ก  
 3.5  ประเมินผลการด าเนนิงานตามโครงการ   สิ้นสุดโครงการ 
   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

 4.1  สรุปผลการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัด มี.ค.- เม.ย.60 
 กิจกรรมการเรียนรู้ใหก้ับเด็ก  
 4.2  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ เม.ย.60 
 หน่วยงาน  
 4.3  น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ เม.ย.60 
 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.8.3 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  (ปฐมวัย) ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. ผลิตนวัตกรรม สื่อการสอน 2 3,000 - ด าเนินการ 
      
      
      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( สามพันบาทถ้วน ) 

 
3,000 -  

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ  3,000 บาท  งบลงทุน.........-.........บาท      งบพัฒนา........-......... บาท
  
 
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ....................................................... 
           (นางสุชาดา   น้อยสอาด )                                                     ( นางสาวชนิดา  ณนคร) 
                    ผู้เสนองาน                                                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกปฐมวัย 
 
 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.8.3.1  งาน/กิจกรรม   ผลติสื่อนวตักรรม  สื่อการสอน 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1  2 3 4  5 
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาการจดัการเรียนการสอน  ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ) 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 3,000 3,600 4,300 4,800 
2.อ่ืน ๆ     

รวม 3,000 3,600 4,300 4,800 
รายจ่าย     
          1.ค่าวัสดุ      

- แผ่น C D 500 600 700 800 
- กล่องใสC่D 500 600 800 800 
- หนังสือคู่มือ 1,000 1,200 1,400 1,600 
2.ค่าใช้สอย     
- ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม 1,000 1,200 1,400 1,600 
3.ค่าตอบแทน     
-      

4.ค่าพาหนะ     
-      

5.ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 3,000 3,600 4,300 4,800 
       
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ....................................................... 
           (นางสุชาดา   น้อยสอาด )                                                     ( นางสาวชนิดา  ณนคร) 
                    ผู้เสนองาน                                                            ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกปฐมวัย 
 
                                          ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ์ ) 

                                                                   ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี 4  แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
แผนงานตามโครงสร้าง    ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ) 
แผนงานตามมาตรฐาน    แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน 

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา                                                    
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชนิดา   ณนคร 
ตอบสนอง  พันธกิจท่ี  1     ยุทธศาสตร์ท่ี  1    กลยุทธ์ท่ี  1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  5   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี  5.5, 5.6   ร่วม  5.4 
                              ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก  5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4   ร่วม  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน  : มาตรฐานท่ี  -   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี  -    ร่วม  - 
                              เกณฑ์ท่ี  -  

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้ครใูช้เครื่องมือการวัดและ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.59 
ประเมินผลพฒันาการของเด็กอย่างหลาก 1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของงาน  
หลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของ 1.3 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ มิ.ย.59 
เด็กแก่ผูป้กครอง (5.5) ของงานวิจัย  
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดท างานวิจัยและ   
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สามารถน าผลมา   
ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก (5.6)   
 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ ตลอดปีการศึกษา 
 งานร่วม/โครงการ)  
เปา้หมายเชิงปริมาณ 2.1 ภาระงานประจ า  
1.ครูระดับปฐมวัยจ านวน  6 คน   1.ครูให้มีความรู้  ความเข้าใจ กระบวนการ  
2.งานวิจัยจ านวน 6 เรื่อง ท าวิจัยและสามารถน าไปแก้ปัญหา  
 พฤติกรรมเด็ก  
   2.ครสูามารถท างานวิจัยในการพัฒนาเดก็  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ  
1. ครปูฐมวัยใช้เครื่องมือการวัดและ   3.ครูมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกีย่วกับ  
ประเมินผลพฒันาการของเด็กอย่างหลาก งานวิจัย  
หลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของ   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เด็กแก่ผูป้กครอง  2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
2. ครูระดับปฐมวัยน าผลการวิจัยมา   1. ครใูชเ้ครื่องมือการวัดและประเมินผล  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ พัฒนาการของเดก็อย่างหลากหลาย  
และใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก และสรุปรายงานผลพัฒนาการของ  
ปฐมวัย เด็กแก่ผูป้กครอง (5.5)  
   2. ครวิูจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้  
 ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปรับการจัดประสบการณ(์5.6)  
1. ครูร้อยละ 81  ใช้เครื่องมือการวัดและ   
ประเมินผลพฒันาการของเด็กอย่างหลาก 2.3  ภาระงานร่วม  
หลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของ    1. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม  
เด็กแก่ผูป้กครอง สอดคล้องกับการเรยีนรู้ของเด็ก(5.4)  
2.  ครูร้อยละ 81  น าผลการวิจัยมา 2.4  โครงการ  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ             -  
และใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้าม)ี  
ปฐมวัย   
 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล ภาคเรียนละ1ครั้ง 
 3.1 ตรวจสอบติดตามด าเนนิงานตามแผน  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 3.2 ปรับปรุงแก้ไขด าเนินงานที่ยงัไม่สมบูรณ ์  
1.เค้าโครงร่างงานวิจัย   
2.แบบประเมินพฒันาการผูเ้รียน   
3.แบบบันทึกผลการท างานวิจัย 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
4.แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 4.1 สรุปงานวิจัย ก.พ.59 
 4.2 จัดท ารายงานผลการวิจยั ตลอดปีการศึกษา 
 4.3 น าผลการประเมนิมาปรับปรุงและพัฒนา  
 ในปีการศกึษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.8.4  แผนงานหน่วยงาน   งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้     
        ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่งานวิชาการ) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1 วิจัยในชัน้เรียน     2 2,000 - ด าเนินการ 
      
      
      
      

      
รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน  ) 

 2,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบด าเนินการ   2,000    บาท     งบลงทุน    -    บาท     งบพัฒนา     -     บาท 
 
 
ลงชื่อ..........................................................               ลงชื่อ.......................................................... 

     (นางสาวชนิดา   ณ นคร)                                             (นางสาวชนิดา   ณ นคร) 
                         ผู้เสนองาน                                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
                                                    
 
 
 
 

                                         ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ......................................................... 

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ์   ) 
ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.8.4.1  งาน/กิจกรรม   วิจยัในชั้นเรียน 
          แผนงานตามมาตรฐานท่ี   1   2   3   4   5  

แผนงานหน่วยงาน   งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้     
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ) 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 2,000 2,100 2,200 2,300 
2.อ่ืนๆ     

รวม 2,000 2,200 2,400 2,600 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/เครื่องใช ้ 1,000 1,100 1,200 1,300 
2.ค่าใช้สอย     
-ค่าเอกสารประกอบการท างานวิจัย 1,000 1,100 1,200 1,300 
3.ค่าตอบแทน     
4.ค่าพาหนะ     
5.ค่าครุภัณฑ์     

รวม 2,000 2,200 2,400 2,600 
 
        
ลงชื่อ..........................................................               ลงชื่อ.......................................................... 

     (นางสาวชนิดา   ณ นคร)                                             (นางสาวชนิดา   ณ นคร) 
                         ผู้เสนองาน                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกปฐมวัย 
 
 
 
 
 

                                          ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ................. ........................................ 

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ์   ) 
                                                                   ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี   5   แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
แผนงานตามโครงสร้าง      ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานวิชาการ) 
แผนงานตามมาตรฐาน       แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  
                                    แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
                                    แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
                                    แผนงานด้านอัตลกัษณ์ (จิตตาภิบาล)   
                                    แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวพีรดา   ชัยวราสวสัดิ ์
ตอบสนอง      พันธกิจท่ี  1     ยุทธศาสตร์ท่ี   1  กลยุทธ์ท่ี 1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  7 , 9     ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั   7.1, 7.3,  
9.2  ร่วม -  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 7.1 ( มี 1- 5-ข้อ ) 7.3 ( มี 1 ข้อ )      ร่วม – 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน  : มาตรฐานท่ี  -  ตัวบ่งชี้หลักท่ี –   ร่วม -    
เกณฑ์ท่ี - 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

 1. เพื่อส่งเสริมให้ สถานศึกษา มีหลักสูตร 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม พ.ค.59 
การศึกษาปฐมวัยและน าไปสู่การปฏิบัติ แผนงาน  
อย่างมีประสิทธิภาพ ( 7.1 ) 1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน มิ.ย.59 
 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานแก่ผูท้ี ่  
 เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ เกี่ยวข้อง  
หลักการจัดจัดการศึกษาปฐมวัย (7.3 ) 1.4 จัดท าเอกสารและศึกษาสภาพปญัหา  
3.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลก ความต้องการนิเทศ  
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาน   
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ ก.ค.-ก.ย.59 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง(9.2)  ร่วม/โครงการ)  
 2.1 ภาระงานประจ า  
เปา้หมายเชิงปริมาณ 1. ให้สถานศึกษา มีระบบและกระบวนการ  
1.ครูระดับปฐมวัยจ านวน 6 คน นิเทศการเรยีนการสอน  
2.จ านวนห้องเรียน 6 ห้องเรียน   2.ให้ครูน าข้อมูลการส ารวจมาใช้ในการวาง  
3.เอกสารการนิเทศ แผนการนิเทศ ก ากบั ติดตามการพัฒนาแบบ  
4.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กัลยาณมิตร   

 3 ให้สถานศกึษาน าผลประเมินการนเิทศ/ขัอ  
ระดับปฐมวัยจ านวน 6 เล่ม  เสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
  4.ให้สถานศึกษามีการนเิทศ แบบ  
  กัลยาณมิตรทั้งในเขตและนอกเขต  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1.สถานศึกษา มีระบบและกระบวนการ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 1.มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ  
2.ครูน าข้อมูลการส ารวจมาใช้ในการวาง สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติอย่างมี   
แผนการนิเทศ ก ากับ ติดตามได้อย่างมีประ ประสิทธิภาพ (7.1)  
สิทธิภาพ  2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ  
3.สถานศึกษาน าผลประเมนิการนเิทศและ ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด  
ข้อเสนอแนะมาปรับปรงุแก้ไข การศึกษาปฐมวัย(7.3)  
4.สถานศึกษามีประสทิธิภาพในการจัด   
การนิเทศแบบกัลยาณมติรทั้งในเขตและ 2.3  ภาระงานร่วม  
นอกเขต 1.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
5. ครูมีประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการ ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ  
จัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับประ ครอบครัวชุมชนและองค์กรทีเ่กีย่วข้อง(9.2)  
กับประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่หลากหลาย   
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล   
6.ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบัเดก็และผู้ปกครอง  3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล     
7.ครูมีประสิทธิภาพจัดท าสารนทิัศน์และ 3.1 ติดตาม ตรวจสอบการด าเนนิงานตาม ต.ค.59 
น ามาไตร่ตรองเพื่อใชป้ระโยชน์ในการ แผน  
พัฒนาเดก็ 3.2ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานทีย่ัง  

 ไม่สมบูรณ์ ให้ดีขึน้  
 3.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  
   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ มี.ค.59 

 โครงการ  
 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแก่  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ครูร้อยละ 90 ของสถานศึกษา มีระบบ   
และกระบวนการนเิทศการเรยีนการสอน   
2.ครรู้อยละ 90 ของครูระดับปฐมวัย   
น าข้อมูลการส ารวจมาใชใ้นการวางแผน   
การนิเทศ ก ากับ ตดิตาม   
3.ครูร้อยละ 90 ของสถานศึกษาน าผลประ   
ประเมินการนิเทศและข้อเสนอแนะมาปรับ   
ปรุงแก้ไข   
4.ครูร้อยละ 90 ของสถานศึกษา จัดการ   
 นิเทศแบบกัลยาณมิตรทั้งในเขตและนอก   
เขต   
5.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 90 จัดท าแผน   
การจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับประ   
สบการณ์การเรียนรูท้ี่หลากหลายและสอด   

กับความแตกต่างระหว่างบุคคล   
6.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีปฏิสัมพันธ์   
ที่ดีกับเด็กแลผูป้กครอง   
7.ครูปฐมวัยร้อยละ90 จัดท าสารนทิัศน ์   
น ามาไตร่ตรองเพื่อใชป้ระโยชน์ในการ   
พัฒนาเด็ก   
   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบประเมินนิเทศตดิตามรายบุคคล   
2.แบบประเมินแผนงานการนิเทศติดตาม   
3.แบบสังเกตการเรียนการสอน   
4.สมุดบันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.8.5 แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการจดัการเรียนรู้ในสานศึกษา ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 7     5,000 - ด าเนินการ 
          
      
      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย  
( ห้าพันบาทถ้วน ) 

 
5,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
   งบด าเนินการ  5,000 บาท    งบลงทนุ..................บาท งบพัฒนา.......... บาท  
 
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ....................................................... 
         (นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสดิ์)                                         ( นางสาวชนิดา  ณนคร  ) 
                     ผู้เสนองาน                                                            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
                                                        
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ............ ............................................. 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.8.5.1  งาน/กิจกรรม   นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ) 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 5,000 5,500 6,000 6,500 
2.อ่ืน ๆ     

รวม     5,000    5,500    6,000      6,500 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
- จัดท าเอกสาร        500       600      700        800 
2.ค่าใช้สอย         
- อาหาร     2,500    2,700   2,900     3,100 
- ของช าร่วย        500       600      700         800 
3.ค่าตอบแทน     
-      

4.ค่าพาหนะ               
- ค่ารถ    1,500    1,600    1,700     1,800 
5.ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม    5,000    5,500    6,000     6,500 
 
           ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.....................................             

         (นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสดิ์ )                                   (นางสาวชนิดา   ณ นคร) 
                                 ผู้เสนองาน                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ....................... .................................. 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

                                                                      ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี   6   แผนงานหน่วยงาน  งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
แผนงานตามโครงสร้าง          ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่งานวิชาการ) 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางสาวบษุกร   เละประยูร 
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี   6    ยุทธศาสตร์ที     6           กลยุทธ์ท่ี      6 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :มาตรฐานท่ี.1,2,3,4,5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี
1.1,2.4,3.1,4.6,5.10.ร่วม......... ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั..................ร่วม............... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม................. 
                                 เกณฑ์ท่ี...................................................................................................... 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้เดก็มีน้ าหนักส่วนสงู 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เม.ย. 59 

เป็นไปตามเกณฑ์ (1.1) 1.2 ประชุมวางแผนการด าเนนิงาน  

2.เพื่อส่งเสริมให้เดก็ได้ชื่นชมศิลปะ ดนตรี  1.3 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานกับผู ้ พ.ค. 59 

การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ(2.4) ที่เกีย่วข้อง  

 3.เพื่อให้เดก็มีวินยั รับผิดชอบ เชื่อฟัง 1.4 จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการ  

ค าส่ังสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์  3.1 ด าเนินงาน  

4.เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย (4.6) 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

5.เพื่อส่งเสริมให้ครใูช้เครื่องมือในการวัด ร่วม/โครงการ)  

และประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง 2.1 ภาระงานประจ า  

หลากหลาย และสรุปรายงานผล 1.สถานศึกษามีความราบรื่น  และคล่องตัว  

พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง (5.5) ในการประเมินพฒันาการเด็ก  

 2.ครนู าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและวิธีการ  

เป้าหมายเชิงปรมิาณ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง  

1.ครูระดับปฐมวัยจ านวน 6 คน 3.ครูผู้สอนระดับอนุบาลปีที1่-3มีการจัดท า  

2.เด็กอนุบาลจ านวน 193 คน เครื่องมือการประเมนิพัฒนาการที่เหมาะสม  

3.เอกสารแบบประเมนิพัฒนาการระดับ กับเดก็  

อนุบาล 1-3 4.ครูมีการก ากับติดตามและสรปุการ  

 ประเมินผลการพัฒนาเด็ก  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 2.2  ภาระงานตามตบช.  

1.เด็กมีน้ าหนักส่วนสงูเปน็ไปตามเกณฑ ์ 1.มีน้ าหนักส่วนสูงเปน็ไปตาม  

2.เด็กได้ชื่นชมศิลปะ ดนตรี  เกณฑ์มาตรฐาน(1.1)  

การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ  2.ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ  

 3.เพื่อให้เดก็มีวินยั รับผิดชอบ เชื่อฟัง เคลื่อนไหว และรักธรรมชาต(ิ2.4)  

ค าส่ังสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์  3.มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าส่ัง   

4.เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์(3.1)  

5. ครูมีประสิทธิภาพในการใช้สื่อ 4. เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย(4.6)  

เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ  5. ครใูช้เครื่องมือในการวัดและ  

การเรียนรู้ของเด็ก ประเมินผลพฒันาการของเด็กอย่าง  

 หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ของเด็กแก่ผู้ปกครอง(5.5)  

1.ร้อยละ 90 ของเด็กมีน้ าหนักส่วนสงู   

เป็นไปตามเกณฑ ์ 2.3  ภาระงานร่วม  

2.ร้อยละ  93 ของเด็กได้ชื่นชมศิลปะ           -  

ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาต ิ 2.4  โครงการ  

3.ร้อยละ 90เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง  (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)  

ค าส่ังสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์             -  

4.ร้อยละ 90 เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย   

5. คร ูร้อยละ 92มีประสิทธิภาพในการใช ้ 3.  ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

สื่อเทคโนโลยทีี่เหมาะสม สอดคล้องกับ 3.1 ติดตาม ตรวจสอบการด าเนนิงานตาม  

การเรียนรู้ของเด็ก แผน  

 3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือทีใ่ชใ้น  

เครื่องมือการตดิตาม/ประเมินผล การประเมินใหด้ีขึ้น  

1. บันทึกการประชุม 3.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  

2. หลักสูตรสถานศึกษา     

3. คู่มือการประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

4. แบบบนัทึกพฤติกรรมรายบุคคล  4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/  

5. แบบบันทึกพฒันาการทัง้ 4 ด้าน โครงการ  

6. แบบบนัทึกการเจริญเติบโต  4.2จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแก ่  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

น้ าหนัก/ส่วนสูง หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

7. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ  

8. แบบสรุปผลแผนงานประเมินพัฒนาการ พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  

เด็ก   

9. สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.8.6 แผนงานหน่วยงาน  งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานวิชาการ) 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1 งานประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2 20,100     - ด าเนินการ 
      
      
      
      

      
 รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 

(สองหมื่นหน่ึงร้อยบาทถ้วน ) 

 

 

20,100    -  

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบด าเนินการ  20,100   บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  

 
 

      ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
         (นางสาวบุษกร   เละประยูร)    (นางสาวชนิดา    ณ นคร ) 

                              ผู้เสนองาน                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
 

                                        ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.8.6.1  งาน/กิจกรรม  ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวยั 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 2 34 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย   ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ) 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
     1.จากสถานศกึษา 20,100 21,300 22,600 23,900 
     2. อ่ืนๆ     

รวม 20,100 21,300 22,600 23,900 
รายจ่าย     
    1.ค่าวัสด ุ     
              -ค่าเอกสารประจ าชัน้เรียน 19,300 20,300 21,400 22,500 
    2.ค่าใช้สอย     

-ค่าอุปกรณเ์พิ่มเติม 500 600 700 800 
   3.ค่าตอบแทน     
      -     
   4.ค่าพาหนะ 300 400 500 600 
   5.ค่าครุภัณฑ์     
    -     

รวม 20,100 21,300 22,600 23,900 
 

 
      ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

         (นางสาวบุษกร   เละประยูร)    (นางสาวชนิดา    ณ นคร ) 
                              ผู้เสนองาน                                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 

 
 

                                        ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ................. ........................................ 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

                                                                  ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี  7  แผนงานหน่วยงาน  งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก  
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ) 
แผนงานตามมาตรฐาน    แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางสาวชนิดา  ณ นคร 
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี     5      ยุทธศาสตร์ท่ี      5      กลยุทธ์ท่ี     5 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี   1,2,3,4  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั 1.3, 1.4, 2.2,  
3.3, 4.1, 4.2, 4,3, 4.4, 4.5  ร่วม 11.1 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที ่1.3.1, 1.4.1, 2.2.1,2.2.2,  
3.3.1, 3.3.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.5.1, 4.5.2    
หลัก   -    ร่วม   -   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี   -    ตัวบ่งชี้หลักท่ี    -   ร่วม    -              
                                            เกณฑ์ท่ี    - 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 1.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนนิงาน พ.ค.59 
ของตน (1.3) 1.2 ประชุมวางแผนคณะกรรมการด าเนนิงาน  
2.เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดง 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานแกค่ร ู  
ออก (2.2) ผู้เกี่ยวข้อง   
3.เพื่อให้เด็กสามารถเล่นและท างานร่วม 1.4 จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการ  
กับผู้อ่ืนได้ (3.3) ด าเนินงาน  
4.เพื่อสนับสนุนใหเ้ด็กสนใจเรยีนรู้ส่ิง    
รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ มิ.ย.59 
เรียนรู ้(4.1) งานร่วม/โครงการ)  
5.เพื่อส่งเสริมให้เดก็มีความคิดรวบยอด 2.1 ภาระงานประจ า  
เกี่ยวกบัสิ่งต่าง ๆ ทีเ่กิดจาก 1.จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร  
ประสบการณก์ารเรียนรู้ (4.2) การศึกษาปฐมวัยพทุธศักราช 2546  
6.เพื่อส่งเสริมให้เดก็มีทักษะทางภาษาที ่ 2.ก าหนดจดุมุ่งหมาย ระยะเวลาของการจัด  
สมวัย (4.3) กิจกรรมที่ชัดเจนครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง   
7.เพื่อส่งเสริมให้เดก็มีทักษะกระบวนการ 4 ด้าน  
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (4.4) 3.เด็กมีความสามารถตามศกัยภาพที่สมวัย  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
8.เพื่อส่งเสริมให้เดก็มีจนิตนาการและ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
ความคิดสร้างสรรค์ (4.5) 1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน(1.3)  
 2. มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก(2.2)  
 3. เล่นและท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้(3.3)  
เปา้หมายเชิงปริมาณ 4. สนใจเรยีนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถาม  
1.ครูระดับปฐมวัยจ านวน 6 คน อย่างตั้งใจ และรักการเรยีนรู้(4.1)  
2. เด็กปฐมวัยจ านวน 200 คน 5. มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับสิ่งต่าง ๆ ที ่  
 เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู(้4.2)  
 6. มีทักษะทางภาษาที่สมวัย(4.3)  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ  7. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
1.เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน และคณิตศาสตร(์4.4)  
2.เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  8. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์  
3.เด็กสามารถเลน่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน (4.5)  
ได้   
4.เด็กสนใจเรียนรู้ส่ิง รอบตัว ซักถามอย่าง 2.3  ภาระงานร่วม  
ตั้งใจ และรักการเรียนรู ้ 1. ตัวบ่งชี้ 11.1 จัดโครงการ กจิกรรมส่งเสริม  
5.เด็กมีความคิดรวบยอดเกีย่วกับสิ่งต่าง ๆ สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด  
ที่เกิดจากประสบการณก์ารเรียนรู ้ การศึกษาปฐมวัย  
6.เด็กมีทักษะทางภาษาที่สมวัย  2.4  โครงการ  
7.เด็กมีทักษะกระบวนการทาง 1. โครงการหนูน้อยสมองไว  
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
8.เด็กมีจนิตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 3.1 ติดตาม/ตรวจสอบผลการด าเนนิงาน  
 3.2 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผน  
 3.3 ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนมคีวาม  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย  
1.เด็กร้อยละ 89 มีสุขนิสัยในการดูแล พุทธศักราช 2546 (ส าหรับเด็กอายุ 3-5ปี)  
สุขภาพของตน 3.4  ติดตามตรวจสอบเครื่องมือการวัดและ  
2. เดก็ร้อยละ 89 มีความมั่นใจและ ประเมินผลพฒันาการของเด็ก  
กล้าแสดงออก 3.5 ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  
3. เด็กร้อยละ 89 เล่นและท างานร่วมกับ   



50 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายแผนกปฐมวัย                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ผู้อ่ืนได้ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
4.เด็กร้อยละ 89 สนใจเรียนรู้ส่ิง รอบตัว  4.1 สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนมีความ  
ซักถามอย่างตัง้ใจ และรักการเรยีนรู ้ สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย  
5. เดก็ร้อยละ 89 มีความคิดรวบยอด พุทธศักราช  2546 (ส าหรับเด็กอายุ 3-5ปี)  
เกี่ยวกบัสิ่งต่าง ๆทีเ่กิดจากประสบการณ ์ 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ  
การเรียนรู ้ หน่วยงาน  
6.เด็กร้อยละ 89 มีทักษะทางภาษาที่สมวัย  4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ  
7.เด็กร้อยละ 89 มีทักษะกระบวนการทาง พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์    
8.เด็กร้อยละ 89 มีจินตนาการและ   
ความคิดสร้างสรรค์   
   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช   
2546     
2.แบบประเมินพฒันาการทัง้ 4  ด้าน   
3.สมุดประจ าตัวนักเรียน   
4.แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.8.7 แผนงานหน่วยงาน  งานกิจกรรมพัฒนาเดก็       ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. โครงการหนูน้อยสมองไว            
 -  กิจกรรมรกัการอ่าน 1 2,000 - ด าเนินการ 
 -  กิจกรรมค่ายบูรณาการการจัดการเรียนรู ้ 1 3,000 - ด าเนินการ 
 -  กิจกรรมบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย 1 15,000 - ด าเนินการ 
 -  กิจกรรมทัศนศึกษา 1 30,000 - ด าเนินการ 
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย  
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
50,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
          ด าเนนิการ    50,000  บาท           งบลงทุน   -  บาท                งบพัฒนา  -  บาท  

 
            
       ลงชื่อ..........................................................               ลงชื่อ.......................................................... 

             (นางสาวชนิดา   ณ นคร)                                  (นางสาวชนิดา   ณ นคร) 
                                  ผู้เสนองาน                                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
                                                        
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ............... .......................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานวิชาการ) 
แผนงานตามมาตรฐาน     แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน   แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
                                  แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
       แผนงานด้านอัตลกัษณ์(จิตตาภบิาล)  
                                  แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  
ชื่อโครงการ                หนูน้อยสมองไว   
ลักษณะโครงการ      ประจ า    ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน                   งานกิจกรรมพฒันาเดก็        
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวชนิดา   ณ นคร 
ตอบสนอง    พันธกิจท่ี     5      ยุทธศาสตร์ท่ี      5      กลยุทธท่ี์     5 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี   1,2,3,4  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั 1.3, 1.4, 2.2,  
3.3, 4.1, 4.2, 4,3, 4.4, 4.5  ร่วม 11.1     ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที ่1.3.1, 1.4.1, 2.2.1,  
2.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.5.1, 4.5.2    
หลัก   -    ร่วม   -   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี   -    ตัวบ่งชี้หลักท่ี    -   ร่วม    -              
                                       เกณฑ์ท่ี    - 
1. หลักการและเหตุผล 

จากพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 
2554  และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   พทุธศักราช  2546   เป็นการจัดการศึกษาใหเ้ด็กมทีักษะในการคิด 
การแก้ปัญหา  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  โดยจัดกจิกรรมทีห่ลากหลาย บูรณาการผ่านการเลน่
และกิจกรรมที่เปน็ประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทัง้ห้า  ตัดสินใจเป็น แกป้ัญหาเปน็  รักการเรยีนรู้  
รักการอ่าน มีทักษะกระบวนการคิด ก้าวทนัโลก และมีทกัษะสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย                                         
แผนกปฐมวัยจึงไดจ้ัดท าโครงการหนนู้อยสมองไวขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีจนิตนาการ   ความคิดสร้างสรรค์ รัก
การเรียนรู้  รักการอ่าน  และได้รับประสบการณต์รงจากการลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะการคิดการแก้ปญัหา 
สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข                                                                               
2.วัตถุประสงค์  

1.เพื่อให้เด็กมีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน (1.3) 
2.เพื่อให้เด็กมีความมัน่ใจและกล้าแสดงออก (2.2) 
3.เพื่อให้เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (3.3) 
4.เพื่อสนับสนุนใหเ้ด็กสนใจเรยีนรู้ส่ิง รอบตัว ซกัถามอย่างตั้งใจ และรักการเรยีนรู้ (4.1) 
5.เพื่อส่งเสริมให้เดก็มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณก์ารเรียนรู้ (4.2) 
6.เพื่อส่งเสริมให้เดก็มีทักษะทางภาษาที่สมวัย (4.3) 
7.เพื่อส่งเสริมให้เดก็มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (4.4) 
8.เพื่อส่งเสริมให้เดก็มีจนิตนาการและความคิดสร้างสรรค ์(4.5) 
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3. เป้าหมาย      
  3.1 เชิงปริมาณ                

 1.  ครูระดับปฐมวัยจ านวน 6 คน 
  2.  เด็กปฐมวัยจ านวน 200 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

 1.เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
 2.เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
 3.เด็กสามารถเลน่และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
 4.เด็กสนใจเรียนรู้ส่ิง รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
 5.เด็กมีความคิดรวบยอดเกีย่วกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
 6.เด็กมีทักษะทางภาษาที่สมวัย  
 7.เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

  8.เด็กมีจนิตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
 3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ  

 1.เด็กร้อยละ 81 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
 2. เดก็ร้อยละ 81 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
 3. เดก็ร้อยละ 81 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
 4.เด็กร้อยละ 81 สนใจเรียนรู้ส่ิง รอบตัวซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
 5. เดก็ร้อยละ 81 มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณก์ารเรียนรู ้
 6.เด็กร้อยละ 81 มีทักษะทางภาษาที่สมวัย  
 7.เด็กร้อยละ 81 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 8.เด็กร้อยละ 81 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรมรักการอ่าน /กิจกรรมค่ายบูรณาการ /กิจกรรมบา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรม   

ทัศนศึกษา 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
     1.1    ประชุมชี้แจง มิ.ย. 59 นางสาวชนิดา   ณ  นคร 
     1.2    แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย. 59  
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
    2.1   ประชาสัมพนัธ ์ มิ.ย. 59  
    2.2   ด าเนนิการตามกจิกรรม   
            -  กิจกรรมรักการอ่าน มิ.ย. 59  
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            -  กิจกรรมค่ายบูรณาการการจดัการเรยีนรู ้ ส.ค. 59  
            -  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย พ.ย. 59  
            -  กิจกรรมทัศนศึกษา มิ.ย. 59  
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   

1. แบบประเมนิความพึงพอใจ ก.พ. 60  
2. ใบงานกจิกรรม   
3.  ภาพถ่ายกิจกรรม   

   
 

5. สถานท่ีด าเนินงาน  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน มิถุนายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 
7. งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 50,000 53,100 56,300 59,900 

รวม 50,000 53,100 56,300 59,900 
     

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมรักการอ่าน     
รายจ่าย     
        - ค่าวัสด ุ 1,500 1,550 1,600 1,650 
        - ค่าใช้สอย 500 550 600 650 
        - ค่าตอบแทน     
        - ค่าพาหนะ     
        - ค่าครุภัณฑ ์     

รวม 2,000 2,100 2,200 2,300 
กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมค่ายบูรณาการ     
รายจ่าย     
       - ค่าวัสด ุ 2,500 2,600 2,700 2,800 
       - ค่าใช้สอย 300 350 400 450 
       - ค่าตอบแทน     
       - ค่าพาหนะ 200 250 300 350 
       - ค่าครุภัณฑ ์     
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 

1 .แบบประเมินความพึงพอใจ 
2 .ใบงานกิจกรรม 
3 .ภาพถ่ายกิจกรรม 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          สถานศกึษาจัดกจิกรรมพัฒนาเด็กที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวัยครูผู้สอนระดับปฐมวัยจดักจิกรรมที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เดก็มีสุขนิสยัในการ
ดูแลสุขภาพของตน มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก สามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
สนใจเรียนรู้ส่ิง รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับสิ่งต่าง ๆ
ที่เกิดจากประสบการณก์ารเรียนรู ้ มีทักษะทางภาษาที่สมวัย เกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เด็กมจีินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

รวม 3,000 3,200 3,400 3,600 
     

กิจกรรมท่ี 3  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย     
       - ค่าวัสด ุ 14,000 14,900 15,800 16,700 
       - ค่าใช้สอย 500 550 600 650 
       - ค่าตอบแทน     
       - ค่าพาหนะ 500 550 600 650 
       - ค่าครุภัณฑ ์     

รวม 15,000 16,000 17,000 18,000 
กิจกรรมท่ี 4  ทัศนศึกษา     
       - ค่าวัสด ุ     
       - ค่าใช้สอย 25,500 27,100 28,800 30,800 
       - ค่าตอบแทน     
       - ค่าพาหนะ 4,500 4,700 4,900 5,200 
       - ค่าครุภัณฑ ์     

รวม 30,000 31,800 33,700 36,000 
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

…………………………………………………………………….…………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ผู้เสนอโครงการ   
 
  
      

……………………………………                                              
(นางสาวชนิดา   ณ นคร ) 

 
 
 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 
 
 
 

……………………………………                                              
( นางสาวชนดิา  ณ นคร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผู้อนุมัติโครงการ 

 

……………………………………                                                        
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ์ ) 
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ล าดบัท่ี   8  แผนงานหน่วยงาน  งานสวัสดิภาพผู้เรียน   
แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานกิจการนักเรียน) 
แผนงานตามมาตรฐาน     แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  
                                  แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
                                  แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
                                  แผนงานด้านอัตลักษณ ์(จิตตาภบิาล)   
                                  แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวปิยะดา    คล้อยเขษม 
ตอบสนอง     พันธกิจท่ี  4    ยุทธศาสตร์ท่ี4   กลยุทธ์ท่ี  4 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 1ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี1.1,1.2 ,1.4ร่วม  - 
 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่หลกั1.1.1,1.2.1,1.2.2,1.4.1ร่วม - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี–ตัวบ่งชี้หลักท่ี - ร่วม  - 
เกณฑ์ท่ี- 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้เดก็ปฐมวัยมีน้ าหนัก และ 1.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนนิงาน มิ.ย.59 
ส่วนสูงเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน(1.1) 1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน  
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อน 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานแกค่ร ู  
ไหวตามวัย(1.2) ผู้เกี่ยวข้อง   
3.เพื่อปลูกฝังให้เดก็รู้จกัหลีกเลี่ยงต่อ 1.4 จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการ  
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัยและ ด าเนินงาน  
สิ่งเสพติด(1.4 )   
 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
เปา้หมายเชิงปริมาณ งานร่วม/โครงการ)  
1.โครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเด็ก 2.1 ภาระงานประจ า  
ระดับปฐมวัยจ านวน 1โครงการ 1.สถานศึกษามีมาตรการด้านความปลอดภัย มิ.ย.59 
2.ครูปฐมวัยจ านวน 6 คน และการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กปฐมวัยที่ม ี  
3.เด็กระดับปฐมวัยจ านวน 200คน คุณภาพ  
 2.เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยรักการออกก าลัง  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ กาย  
1.เด็กระดับปฐมวัยทุกคน มีน้ าหนัก  2.2  ภาระงานตามตบช.  
ส่วนสูงเปน็ไปตามเกณฑ ์ 1. มีน้ าหนักส่วนสูงเปน็ไปตามเกณฑ ์  
2.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนมีทักษะการ มาตรฐาน(1.1)  



58 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายแผนกปฐมวัย                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เคลื่อนไหวตามวัยเป็นไปตามเกณฑ์ 2. มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย(1.2)  
3.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนหลีกเลี่ยงต่อ 3. หลีกเลี่ยงต่อสภาวะทีเ่สี่ยงต่อ  
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและส่ิง โรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด(1.4)  
เสพติด   
 2.3  ภาระงานร่วม  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ          -  
1.เด็กระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีน้ าหนัก  2.4  โครงการสุขภาพดีมีสุข  
และส่วนสูงเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้าม)ี  
2.เด็กระดับปฐมวัยร้อยละ 90มีทักษะการ           -  
เคลื่อนไหวตามวัยเป็นไปตามเกณฑ์ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
3.เด็กปฐมวัยร้อยละ 90หลีกเลีย่งต่อ 3.1 ติดตาม ตรวจสอบการด าเนนิงานตาม ตลอดปีการศึกษา 
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและส่ิง แผน  
เสพติด 3.2ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือทีใ่ชใ้น  
 การประเมินใหด้ีขึ้น  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 3.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  
1.แบบประเมินโครงการสุขภาพดีมีสุข   
2.แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการเด็ก 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
ดีมีคุณธรรม  4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ ภาคเรียนละ1ครั้ง 
3.แบบประเมินพัฒนาการร่างกายของ โครงการ  
เด็กปฐมวัย  4.2จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแก ่  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ  
 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.8.8 แผนงานหน่วยงาน  งานสวัสดิภาพผู้เรียน ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานกิจการนักเรียน) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. โครงการสุขภาพดีมีสุข 1 8,000 -    ด าเนินการ   
      
      
      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( แปดพันบาทถ้วน  ) 

 
8,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 8,000 บาท  งบลงทุน     -      บาท  งบพัฒนา      -      บาท  

 
 

ลงชื่อ..................................................                ลงชื่อ.......................................................... 
          (นางสาวปิยะดา   คล้อยเขษม )                               (นางสาวชนดิา   ณ นคร) 
                       ผู้เสนองาน                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ....................... .................................. 
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน   

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา 
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

     แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล) 
                                         แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  
ชื่อโครงการ  สุขภาพดมีีสุข 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน           สวสัดิภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปิยะดา      คล้อยเขษม 
ตอบสนอง     พันธกิจท่ี  4  ยุทธศาสตร์ท่ี   4  กลยุทธ์ท่ี  4 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง1.1, 1.2, 1.4ทางอ้อม 
- ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง   -ทางอ้อม   - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี     -    ตัวบ่งชี้    -     เกณฑ์ท่ี     - 
1. หลักการและเหตุผล 

      หลักส าคัญในการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย ครูต้องค านึงถึงความสนใจและความต้องการ
ของเด็ก  เด็กจะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ต้องมีสุขภาพอนามัยที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี  
การมีสุขภาพดีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข เป็นความต้องการจ าเป็น
พื้นฐานของชีวิตที่คนเราทุกคนสามารถแสวงหาได้ การที่เรามีสุขภาพที่ดีได้นั้นเราต้องแสวงหามาด้วย
ตนเอง ไม่มีผู้ใดจะปฏิบัติแทนเราได้ ดังนั้นถ้าทุกคนมีนิสัยในการปฏิบัติตนให้เคยชินในการดูแลสุขภาพ 
เช่น ออกก าลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ท าจิตใจให้ร่าเริง มีความสัมพันธ์ในครอบครัวและ
สังคมอบอุ่นก็จะท าให้ชีวิตมีสุข 

       ดังนั้นทางแผนกอนบุาล จึงไดจ้ัดท าโครงการสุขภาพดีมีสุข เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมีความฉลาดทาง    
สุขภาวะและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เดก็มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (1.1) 
 2. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย(1.2) 
 3. เพื่อใหเ้ด็กรูจ้ักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสีย่งต่อโรคอุบัตเิหตุภัยและส่ิงเสพติด (1.4) 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
 1. โครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเด็กระดับปฐมวัยจ านวน1โครงการ 

        2. ครูปฐมวัยจ านวน 6 คน 

        3. เด็กระดับปฐมวัยจ านวน 200คน 
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      3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. เดก็ระดับปฐมวัยทกุคน มีน้ าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
 2. เดก็ระดับปฐมวัยทกุคนมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
 3. เดก็ระดับปฐมวัยทกุคนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะทีเ่สี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและส่ิงเสพตดิ 
      3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. เดก็ระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีน้ าหนกัและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. เดก็ระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
 3. เดก็ปฐมวัยร้อยละ 90 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและส่ิงเสพตดิ 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
      

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1   แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย. 59 นางสาวปิยะดา     คล้อยเขษม                                              
1.2   ประชุมชี้แจง   
   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1   ประชาสัมพันธ์ มิ.ย. 59  
2.2   ด าเนินการตามกิจกรรม มิ.ย. 59  
-  วันจันทร์ , วันอังคาร  กิจกรรมเตน้ประกอบ   
เพลง               
-  วันพุธ  กิจกรรม โยคะ   
-  วันศุกร์  กจิกรรม  กายบรหิารประกอบเพลง   
   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1  แบบบันทึกข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูง มี.ค. 60  
3.2  แบบบันทึกพัฒนาการทั้ง4ด้าน   
3.3  ภาพถ่ายกิจกรรม   
   

 
5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน มิถนุายน 2559 – มีนาคม 2560 
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7. งบประมาณ 

8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1. แบบบันทึกข้อมูลน้ าหนกั ส่วนสูงของเดก็ 
 2. สมุดรายงานประจ าตัวนกัเรยีน 

 3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กระดับปฐมวัย มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
2. เด็กระดับปฐมวัยมทีักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
 3. เด็กระดับปฐมวัย มีสุข  นิสัยที่ดใีนการดูแลสุขภาพของตนรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะทีเ่สี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุภัยและส่ิงเสพตดิ 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................................... 

ผู้เสนอโครงการ 
       

……………………………………                                              
( นางสาวปิยะดา   คล้อยเขษม ) 

ผู้พิจารณาโครงการ 
  

……………………………………                                              
( นางสาวชนดิา    ณ นคร ) 

 
 
 
 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 8,000 8,600 9,300 10,000 
- อ่ืน ๆ     

รวม 8,000 8,600 9,300 10,000 
รายจ่าย     
- ค่าวัสดุ 1,200 1,300 1,400 1,500 
- ค่าใช้สอย 300 400 500 600 
- ค่าตอบแทน - - - - 
- ค่าพาหนะ 500 600 700 800 
- ค่าครุภัณฑ ์ 6,000 6,300 6,700 7,100 

รวม 8,000 8,600 9,300 10,000 

ผู้อนุมัติโครงการ 

…………………………………… 
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์ 
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ล าดบัท่ี   9   แผนงานหน่วยงานพัฒนาความสมัพันธ์กับชมุชนและผู้ปกครอง  
แผนงานตามโครงสร้าง      ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานกิจการนักเรียน) 
แผนงานตามมาตรฐาน      แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  
                                   แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
                                   แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
                                  ด้านอัตลกัษณ์ (จิตตาภบิาล)   
                                   แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวพีรดา   ชัยวราสวสัดิ ์
ตอบสนอง     พันธกิจท่ี  5     ยุทธศาสตร์ท่ี   5  กลยุทธ์ท่ี 5 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  6 , 7   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั  6.7  7.4 9.2 
ร่วม 9  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 9.2 ( มี 1- 4 ข้อ)       ร่วม  9.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน  : มาตรฐานท่ี  -  ตัวบ่งชี้หลักท่ี –   ร่วม -    
เกณฑ์ท่ี - 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1. เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึง 1.1 ส ารวจข้อมูลย้อนหลัง พ.ค.59 
พอใจผลการบริหาร  หลักการจัดการศึกษา 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน            
ปฐมวัย (6.7 ) 1.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน  
 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างการมีส่วนร่วม 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานแก่ผูท้ี ่  
 และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง เกี่ยวข้อง  
ชุมชนและท้องถิ่น (7.4 ) 1.4 จัดท าเอกสารและศึกษาสภาพปญัหา  
3.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลก   
เปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา   
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
 องค์กรที่เก่ียวข้อง(9.2) ร่วม/โครงการ)  
 2.1 ภาระงานประจ า พ.ค.59 
 1. ให้รู้สภาพ ชุมชนและผูป้กครอง  
เปา้หมายเชิงปริมาณ  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  
1.  เพื่อให้รู้สภาพ ชุมชนและผู้ปกครอง  3. ให้มีผู้ปกครองเครือข่าย  
2. .เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม   
3. เพื่อให้มีผู้ปกครองเครือข่าย   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1.มีความเข้าใจสภาพ ชุมชนและผู้ปก 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
ครองในการด าเนินงานเพื่อพัฒนางาน  1. เด็ก ผูป้กครอง และชุมชนพงึพอใจ  
2.ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดท าแหล่ง ผลการบริหารหลักการจัดการศึกษา  
เรียนรู ้ ปฐมวัย(6.7)  
3.มีผู้ปกครองเครือข่าย  2. มีการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา  
4.ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ความร่วมมือกับผู้ปกครองชมุชน  
5.ครูมีส่วนร่วมในการแสวงหาความร่วม และท้องถิ่น(7.4)  
มือกับผู้ปกครองชุมชน และท้องถิ่น   
6.ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ 2.3  ภาระงานร่วม  
ตลอดเวลา 1.มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน  
 สถานศึกษา ระหว่างสถานศกึษากบั  
 ครอบครัว ชุมชน และองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง(9.2)  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1. ครเูข้าใจสภาพ ชุมชนและผู้ปกครอง 2.4  โครงการ  
     คิดเป็น ร้อยละ 91              -   
2.ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจดัท า    (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)     
 แหล่งเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 91        

3.ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเป็นผู้  3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล         ต,ค.59 
ปกครองเครือข่าย  คิดเป็น ร้อยละ 91 3.1 1.ประชุมคณะกรรมการผูร้ับผิดชอบเพื่อ  
4.ครมูีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง การประเมินผล  
คิดเป็น ร้อยละ 91 3.2ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานทีย่ัง  
5.คร ูผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วน ไม่สมบูรณ์ ให้ดีขึน้  
ร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้  คิดเป็น ร้อยละ  3.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  
91 3.4 สังเกตผลหลังการท ากิจกรรม  
6. ครจูัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ 3.5สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกนัแสดง  
ตลอดเวลา คิดเป็น ร้อยละ 91 ความคิดเหน็อีกครั้ง  
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา       มี.ค.60 
 4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/  
 โครงการ  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล a. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแก่  
1. แบบประเมินผลกิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
2. แบบสอบถาม 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ  
3. แบบสรุปผลการด าเนินงาน พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
4. ภาพถ่ายกิจกรรม   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.8.9 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1.  งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนผู้ปกครอง 3 1,000 -    ด าเนินการ 
          
      
      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย  
(หน่ึงพันบาทถ้วน ) 

 
1,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
ด าเนินการ 1,000 บาท    งบลงทนุ.................. บาท     งบพัฒนา …………บาท  
 
 
 
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ....................................................... 
               (นางสาวพีรดา  ชัยวราสวัสดิ์ )                                         ( นางสาวชนิดา  ณนคร  ) 
                         ผู้เสนองาน                                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
                                                        
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.8.9.1  งาน/กิจกรรม        พัฒนาความสมัพันธก์ับชุมชนผู้ปกครอง 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3  4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาความสัมพันธ์กบัชุมชนและผู้ปกครอง    
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 1,000 1,200 1,400 1,600 
2.อ่ืน ๆ     

รวม 1,000 1,200 1,400 1,600 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
- เอกสาร           800           900       1,000        1,100 
2.ค่าใช้สอย     

            -   เข้าเล่มเอกสาร            200           300         400 500  
3.ค่าตอบแทน     
-      

4.ค่าพาหนะ     
-      

5.ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม     1,000      1,200                        1,500       1,600 
 
           ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ............................................. 

         (นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสดิ์)                                    ( นางสาวชนิดา   ณ นคร ) 
                                 ผู้เสนองาน                                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ...................... ................................... 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี 10   แผนงานหน่วยงาน  งานบริหารท่ัวไป  
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานงานบริหารท่ัวไป) 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปัทมกร   รัตนกสกิร  
ตอบสนอง  พันธกิจท่ี  2     ยุทธศาสตร์ท่ี  2   กลยุทธ์ท่ี  2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 6,10   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักท่ี          
6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,10.1,10.2,10.2ก.,10.2ข. ร่วม  -    ประเด็นการพจิารณา/เกณฑ์ย่อยที่หลัก
6.4.1,6.4.2,6.4.3,6.4.4,6.4.5,10.2.1,10.2.2,10.2.3,10.2.4,10.2.5 ร่วม
10.1,10.2.1,10.2.2,10.2.3,10.2.4,10.2.5 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี   –   ตัวบ่งชี้หลกัท่ี    –   ร่วม -  
                                 เกณฑ์ท่ี- 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน   

1. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ เม.ย.59 
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย( 6.1) 1.2 จัดประชุมชี้แจง  
2.เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า  1.3 ศึกษาข้อมูลทีจ่ะใช้ในการด าเนินการ  
และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก 1.4 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการด าเนนิงาน  
ปฐมวัย( 6.2 )   
3.เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ งานร่วม/โครงการ)  
การวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ 2.1 ภาระงานประจ า  
การจัดการ(6.3) 1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศกึษา พ.ย. 59 
4.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ ปฐมวัยที่สอดคล้องกับปรชัญาการศึกษา  
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด วิสัยทัศน์และนโยบายของโรงเรียน  
ไว้ใน แผนปฏิบัติการ (6.4)    2. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ จดุเดน่และ ตลอดปีการศึกษา 
5. เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา มีมาตรการส่งเสริมเพื่อน าสู่การปฏิบัติและ  
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  (6.5) ก ากับติดตาม ให้มกีารจัดท ารายงานประจ าป ี  
6. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า  3. โรงเรียนมีแผนการบริหารงานแผนก  
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด อนุบาลตามแผนพัฒนาฯโรงเรียนและ  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภายและ มาตรฐานการประกันคณุภาพภายใน  
เต็มเวลา ( 6.6 )     4. โรงเรียนน าผล การปฏิบัติงานทุก  
7. เพื่อให้มีการจัดโครงการ กิจกรรม โครงการ/งาน/กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัต ิ  
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา โดยมีการรวบรวมข้อมูลสถิติให้เป็นปจัจบุัน   
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจักการศึกษา เพื่อน าไปใช้เปน็แนวทางในการพัฒนา และ  
ปฐมวัยของสถานศึกษา ( 10.1 ) แก้ไขปัญหา  
8.เพื่อผลการด าเนินงานบรรลุตาม     5. ส่งเสริมผลงานของโรงเรียนให้ได้รับการ  
เป้าหมาย (10.2 ) เผยแพร่เป็นวารสารเอกสาร ป้ายนิเทศ  
 Web site ของโรงเรียนนกัเรียน ครู   
เป้าหมายเชิงปริมาณ ผู้ปกครองและชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก  
1.ครูปฐมวัยจ านวน 6 คน ทางโรงเรียนอย่างเปน็ปจัจุบนั  
2.จ านวน 6 ห้องเรียน      6.โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารจัด  
3. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การศึกษาในส่วนงานอนุบาล  
ระดับปฐมวัยจ านวน 6 เล่ม      7. ส่งเสริมให้โรงเรียนมกีารด าเนินงานตา  
4. สารนิทัศน์ ตามโครงการ/งาน/กิจกรรมที่คล่องตัว  
      8. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการใช้วัสด ุ  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ อุปกรณ์ทนัต่อการใช้งาน  
1. ผู้บริหารเข้าใจปรชัญาและหลักการ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
จัดการศึกษาปฐมวัย 1. ผู้บริหารเข้าใจปรชัญาและหลกัการ  
2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า จัดการศึกษาปฐมวัย(6.1)  
และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า  
ปฐมวัย และความคิดริเริ่มทีเ่นน้การพัฒนา  
3.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี เด็กปฐมวัย(6.2)  
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ 3. ผู้บริหารใชห้ลักการบริหารแบบ  
การวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ  
การจัดการ การวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ  
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ การจัดการ(6.3)  
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด       4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ  
ไว้ใน แผนปฏิบัติการ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  
5. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา ใน แผนปฏิบัตกิาร(6.4)  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ       5.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  
6. ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ(6.5)  
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดั       6. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง  
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศกึษาปฐมวัย  
เต็มเวลา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา(6.6)  
7. ครูมีการจัดโครงการ กิจกรรม       7. จัดโครงการ กิจกรรม พัฒนาเด็ก  
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา ให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา  
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจักการศึกษา วิสัยทัศน์ และ จุดเน้นการจักการศกึษา  
ปฐมวัยของสถานศึกษา ปฐมวัยของสถานศึกษา(10.1)  
8.สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุ       8. ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  
ตามเป้าหมาย (10.2)  
   
 2.3  ภาระงานร่วม  
         -  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 2.4  โครงการ  
1. ร้อยละ 89 ของผู้บริหารเข้าใจปรัชญา 1. โครงการ ร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาล  
และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย      1)กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานคณุธรรม  
2. ร้อยละ 89 ของผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  จริยธรรมให้แก่บุคลากรได้มีจิตส านึก  
ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการ ธรรมมาภิบาล  
พัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนา)  
3.ร้อยละ 89 ของผู้บริหารใช้หลักการ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล หลังจากที ่
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตาม กิจกรรม 

ประเมินผลหรือการท าวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง แผน โครงการ 
ด้านวิชาการและการจัดการ 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานที่ยังไม ่ ด าเนินการ 
4.ร้อยละ 89 ของผู้บริหารสามารถบริหาร สมบูรณ ์ เสร็จสิ้น 

จัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ 3.3 ประเมินผลการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร ภายใน 15 วัน 
ก าหนดไว้ในแผยปฎิบัติการ 3.4 ประเมินผลโครงการ  
5. ร้อยละ 89 ของผู้บริหารส่งเสริมและ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี 4.1 สรุปผลการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร สิ้นปีการศึกษา 
ประสิทธิภาพ 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
6. ร้อยละ 89 ของผู้บริหารสามารถให้ 4.3 น าผลการประเมนิมาปรับปรุงและ  
ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอา พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป  
ใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม   
ศักยภาพและเต็มเวลา   
7. ร้อยละ89 ของครูมีการจัดโครงการ    
กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย   
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัก   
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา   
8. ร้อยละ 89 ของสถานศึกษามีผลการ   
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบส ารวจ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆในส่วน   
ของงานอนุบาล   
2.แบบประเมินก ากับติดตาม   
3.เอกสารรายงาน   
4.บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร   
จัดการศึกษา   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.8.10 แผนงานหน่วยงาน  งานบริหารท่ัวไป      ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานงานบริหารท่ัวไป) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. งานจัดท าแผนปฏิบัตกิารแผนกปฐมวัย 2 3,200 - ด าเนินการ 
      
      
      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( สามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 
3,200 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 3,200 บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  
 
                  ลงชื่อ.............................................           ลงชื่อ............................................. 
                             (นางสาวปัทมกร รัตนกสกิร)                         ( นางสาวชนิดา ณ นคร )  

                                       ผู้เสนองาน                            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ................... ...................................... 
( เซอรเ์รมอนด์  พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.8.10.1  งาน/กิจกรรม   จัดท าแผนปฏบิัตกิารแผนกปฐมวัย 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 56  
แผนงานหน่วยงาน  แผนงานบริหารท่ัวไป    ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานงานบริหารท่ัวไป) 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 3,200 3,400 3,600 3,800 
2.อ่ืน ๆ     

รวม 3,200 3,400 3,600 3,800 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
- ค่ากระดาษ 1,200 1,300 1,400 1,500 
2.ค่าใช้สอย     
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร 2,000 2,100 2,200 2,300 
3.ค่าตอบแทน     
-      

4.ค่าพาหนะ     
-      

5.ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 3,200 3,400 3,600 3,800 
 
      ลงชื่อ..........................................................        ลงชื่อ........................................................... 

        ( นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร )                          ( นางสาวชนิดา ณ นคร ) 
                                ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ.......................... ............................... 
( เซอรเ์รมอนด์  พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี 11    แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร 
แผนงานตามโครงสร้าง          ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่งานบุคคล) 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวบุษกร   เละประยูร 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี   6    ยุทธศาสตร์ที     6           กลยุทธ์ท่ี      6 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี  5.3,5.8,5.9,5.10 ร่วม
.........ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก..................ร่วม.......................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม
.............................   เกณฑ์ท่ี....................................................................................................... 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรยีนที ่ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.59 
สร้างวินัยเชิงบวก(5.3) 1.2 ประชุมวางแผนการด าเนนิงาน พ.ค.59 
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธท์ี่ดีกบั 1.3 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานกับผู ้ มิ.ย.59 
เด็กและผู้ปกครอง(5.8) ที่เกีย่วข้อง  
3.เพื่อส่งเสริมครูมีวุฒิและความรู้ความ 1.4 จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการ  
สามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย(5.9) ด าเนินงาน  
4.เพื่อส่งเสริมครูจัดท าสารนิทัศน์และน า   
น ามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ   
พัฒนาเด็ก(5.10) 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ ตลอดปีการศึกษา 
 งานร่วม/โครงการ)  
 2.1 ภาระงานประจ า  
เปา้หมายเชิงปริมาณ 1.เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรบ ศกึษา  
1.ครูระดับปฐมวัยจ านวน 6 คน ดูงานเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะใน  
2.ผู้บริหารจ านวน  6  คน การจัดประสบการณ์ครบตามเกณฑ ์  
 มาตรฐานวิชาชีพครูของครูมาพัฒนาคร ู  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารน าผลการปฏิบัติงาน  
1.ครูระดับปฐมวัยมกีารบริหารจดัการชัน้ ของครูมาพัฒนาครู  
เรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 3.เพื่อส่งเสริมให้ครูมีขวัญและก าลังใจ  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
2.ครูระดับปฐมวัยมปีฏิสัมพันธ์ทีด่ีกับเด็ก 4.เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ผลงานออกเผย  
และผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิผล เผยแพร่สู่ชมุชน  
3.ครูระดับปฐมวัยมีวุฒิและความรู้ความ 2.2  ภาระงานตามตบช.  
สามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างมี 1. ส่งเสริมให้ครูบรหิารจัดการชั้นเรียน  
ประสิทธิภาพ ที่สร้างวินัยเชิงบวก(5.3)  
4.ครูระดับปฐมวัยจัดท าสารนิทัศน์และน า 2. ครูมีปฏิสัมพันธท์ี่ดีกับเดก็ และ  
น ามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ผู้ปกครอง(5.8)  
พัฒนาเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถ  
 ในด้านการศึกษาปฐมวัย(5.9)  
 4. ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามา ไตร่ตรอง  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาเด็ก(5.10)  
1.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีการบริหาร   
จัดการชัน้เรยีนที่สร้างวินัยเชิงบวก 2.3  ภาระงานร่วม  
2.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีปฏิสัมพันธ ์          -  
ที่ดีกับเด็กและผูป้กครอง 2.4  โครงการ  
3.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ93มีวุฒิและ 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพคร ู  
ความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา และบุคลากร  
ปฐมวัย   
4.ครูปฐมวัยร้อยละ 93จัดท าสารนิทัศน์ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
และน ามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ 3.1 ติดตาม ตรวจสอบการด าเนนิงานตาม ภาคเรียนละ1ครั้ง 
พัฒนาเด็ก แผน  

 3.2ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือทีใ่ชใ้น ตลอดปีการศึกษา 
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล การประเมินใหด้ีขึ้น  

1. แบบสรุปการพัฒนาตนเอง 3.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  

ในการอบรมสัมมนา   

2. แบบประเมินการประเมนิตนเอง 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

3.ภาพถ่าย  4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ มี.ค.60 

4.วุฒิบัตร โครงการ  
  4.2จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแก ่  

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ  
 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.8.11 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาบุคลากร   ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานบุคคล) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1.  พัฒนาบุคลากร 2 1, 500 - ด าเนินการ 
2. -โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ     
 บุคลากร(ร่วมกับพื้นฐาน)     
      
      

      
 รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 

(หน่ึงพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 

 

 

1,500    -  

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
งบด าเนินการ 1,500   บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  

 
 

  ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
         (นางสาวบุษกร   เละประยูร)    (นางสาวชนิดา    ณ นคร ) 

                              ผู้เสนองาน                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
 

                                        ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ................ ......................................... 

(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 

 
 
 
 
 
 



78 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายแผนกปฐมวัย                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.8.11.1  งาน/กิจกรรม   พัฒนาบุคลากร 

 แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาบุคลากร   ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานบุคคล) 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากสถานศึกษา 1,500 1,600 1,700 1,800 
2. อ่ืนๆ     

รวม 1,500 1,600 1,700 1,800 
รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
- ค่ากระดาษ/น้ าหมกึ 800 900 900 950 
2.ค่าใช้สอย     
- ค่ากระดาษ A4 300 300 350 350 
- ค่าถ่ายเอกสาร 200 200 200 200 
-  ค่าเข้าเล่มเอกสาร 200 200 250 250 
3.ค่าตอบแทน     
      -     
4.ค่าพาหนะ     
      -     
5.ค่าครุภัณฑ์     
      -     

รวม 1,500 1,600 1,700 1,800 
 

      ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
         (นางสาวบุษกร   เละประยูร)    (นางสาวชนิดา    ณ นคร ) 

                             ผู้เสนองาน                                                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ........................ ................................. 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี  12   แผนงานหน่วยงาน  งานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน  
แผนงานตามโครงสร้าง      ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานบริการ) 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปิยะดา    คล้อยเขษม 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี  5    ยุทธศาสตร์ท่ี 5   กลยุทธ์ท่ี  5 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี5 ,7, 9  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักท่ี5.7, 7.5, 9.1 
ร่วม  -ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่หลกั5.7,7.5.1-7.5.25,9.1   ร่วม - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี–ตัวบ่งชี้หลักท่ี- ร่วม  - 
เกณฑ์ท่ี- 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดสิง่แวดล้อมใหเ้กิด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ เม.ย.59 
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (5.7) 1.2 จัดประชุมชี้แจง  
2.เพื่อให้สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความ 1.3 ศึกษาข้อมูลทีจ่ะใช้ในการด าเนินการ  
สะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 1.4 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการด าเนนิงาน  
(7.5)   
3.เพื่อสนับสนุนให้สถานศกึษาเป็นแหล่ง 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
เรียนรูใ้นการพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็กและ งานร่วม/โครงการ)  
บุคลากรในสถานศกึษา  (9.1) 2.1 ภาระงานประจ า  
 1.เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนที ่  
เปา้หมายเชิงปริมาณ สร้างเสริมใหเ้ด็กเรียนรู้ท ากจิกรรมได้เต็ม  
1.ครูระดับปฐมวัยจ านวน 6 คน ศักยภาพและความแตกต่างของเด็กและ  
2.ผู้ปกครองจ านวน 10 คน มีส่วนร่วมใน บุคคล พ.ค.59 
การจัดแหล่งเรียนรู้ให้แก่เดก็ปฐมวัย 2.เพื่อให้ครูมีความสะดวกในการใช้แหล่ง  
3.เด็กปฐมวัยจ านวน 200 คน ท ากิจกรรม เรียนรูใ้นชุมชนรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิน่  
ตาม 3.เพื่อให้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รบัการ  
4.สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  6 ห้อง ปรับปรุงและพัฒนา  
5.แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 4.เพื่อให้ผู้ปกครองเดก็มีส่วนร่วมในการจดั  
 บรรยากาศการเรยีนรู ้  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 2.2  ภาระงานตามตบช.  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ   1. ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู ้  
1.ครูจัดสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดการเรียนรู้ได ้ ได้ตลอดเวลา(5.7)  
ตลอดเวลา 2. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนา  
2.ผู้ปกครองเด็กระดบัปฐมวัยมีส่วนร่วมใน เด็กอย่างรอบด้าน(7.5)  
การจัดการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพให้แก ่ 3. เป็นแหล่งเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการเรียนรู ้  
เด็ก ของเด็กและบุคลากรในสถานศกึษา(9.1)  
3.เด็กระดับปฐมวัยมปีระสิทธิภาพในการ   
ท ากิจกรรมตามศักยภาพและความ 2.3  ภาระงานร่วม  
แตกต่างของเดก็         -  
 2.4  โครงการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้าม)ี  
1.ร้อยละ 90 ของครูจัดสิ่งแวดล้อมใหเ้กิด         -  
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา   
2.ผู้ปกครองร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
จัดการเรยีนรู ้ 3.1  ติดตาม ตรวจสอบการด าเนนิงาน ปลายภาคเรียน 
3.ร้อยละ  90ของเด็กระดับปฐมวัย ที่ท า 3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา  
กิจกรรมตามศักยภาพและความแตกต่าง 3.3 จัดท าเครื่องมือการประเมินผลการ  
ของเด็กแต่ละบคุคล ด าเนินงานตามแผน  
 3.4  ประเมินผลการด าเนนิงานตามแผน  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบสังเกตสภาพและบรรยากาศการ   
เรียนรู ้ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
2.แบบประเมินความพึงพอใจการจัด 4.1 สรุปผลการด าเนินงานการจัดบรรยากาศ พ.ค59-มี.ค.60 
บรรยากาศการเรยีนรู ้ และแหล่งเรียนรู ้  
 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ  
 หน่วยงาน  
 4.3 น าผลการประเมนิ วางแผน เพื่อปรับ  
 ปรุง และพัฒนาในปีการศกึษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.8.12 แผนงานหน่วยงาน   งานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน     
         ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่งานบริการ) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. จัดบรรยากาศส่งเสริมพัฒนาการและ  3 25,000 - พัฒนา 
 การจัดการเรียนการสอน ในเด็กปฐมวัย      
      
      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(  สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน  ) 

 
25,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
ด าเนินการ        บาท         งบลงทุน      บาท         งบพัฒนา    25,000   บาท  

 
 

ลงชื่อ..................................................                 ลงชื่อ.......................................................... 
  (นางสาวปิยะดา   คล้อยเขษม )                                      (นางสาวชนิดา   ณ นคร) 

                              ผู้เสนองาน                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ....................... .................................. 
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.8.12.1  งาน/กิจกรรม   จัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน            
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  จัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน       
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานบริการ) 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 25,000 26,600 28,400 30,200 
2.อ่ืน ๆ     

รวม 25,000 26,600 28,400 30,200 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
- ค่าหนังสือนทิาน 10,000 10,500 11,100 11,700 
- ค่าอุปกรณ์จดับอร์ด 1,000 1,100 1,200 1,300 
- ค่ากระดาษ 700 800 900 1,000 
2.ค่าใช้สอย     
- ค่าเอกสาร 400 500 600 700 
- จัดท าเอกสาร 400 500 600 700 
3.ค่าตอบแทน     
4.ค่าพาหนะ     
- ค่ารถเดนิทาง 500 600 700 800 
5.ค่าครุภัณฑ์     
- ของเล่นเสริมพฒันาการ 12,000 12,600 13,300 14,000 

รวม 25,000 26,600 28,400 30,200 
 
ลงชื่อ..................................................                  ลงชื่อ.......................................................... 
             (นางสาวปิยะดา   คล้อยเขษม )                                (นางสาวชนดิา   ณ นคร) 
                           ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ.......................... ............................... 
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี 13  แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศกึษา  
แผนงานตามโครงสร้าง    ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานมาตรฐาน) 
แผนงานตามมาตรฐาน    แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวชนิดา   ณนคร 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี  2     ยุทธศาสตร์ท่ี  2    กลยุทธ์ท่ี  2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  8, 11   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักท่ี  8.1, 8.2, 8.3, 
8.4, 8.5, 8.6  ร่วม  11.2   ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก  8.1.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.4.1, 
8.4.2, 8.5.1, 8.6.1   ร่วม  11.2ก, 11.2ข 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน  : มาตรฐานท่ี  -   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี  -    ร่วม  - 
                              เกณฑ์ท่ี  -  

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนก าหนดมาตรฐาน  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ มี.ค.59 
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (8.1)   1.2 จัดประชุมชี้แจง  
2.เพื่อให้โรงเรียนจัดท าและด าเนนิการตาม 1.3 ศึกษาข้อมูลทีจ่ะใช้ในการด าเนินการ  
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 1.4 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการด าเนนิงาน  
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน   
การศึกษาของสถานศึกษา (8.2)   
3. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดระบบบริหาร 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ ตลอดปีการศึกษา 
และสารสนเทศ (8.3) งานร่วม/โครงการ)  
4.เพื่อให้โรงเรยีนมีการตดิตามตรวจสอบ  2.1 ภาระงานประจ า  
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 1.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตาม  
การศึกษาของสถานศึกษา (8.4 ) มาตรฐานการศกึษาของชาต ิ  
5. เพื่อให้โรงเรียนน าผลการประเมนิ 2.โรงเรียนมีมาตรฐานการประกนัคณุภาพ  
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช ้ ภายในระดับปฐมวัยสูก่ารน าไปปฏิบัต ิ  
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา (8.5 ) 3.โรงเรียนมีคณะกรรมการการประกัน  
6. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดท ารายงาน คุณภาพการศึกษาในระดบัปฐมวัย  
ประจ าปีทีเ่ปน็รายงานการประเมนิ   
คุณภาพภายใน (8.6)   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เปา้หมายเชิงปริมาณ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
1.ครูระดับปฐมวัยจ านวน   6  คน   1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษา  
2.คณะกรรมการการประกันคณุภาพ ปฐมวัยของสถานศึกษา(8.1)  
การศึกษาในระดับปฐมวัย จ านวน 11 คน 2. จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ  
3.รายงานประจ าปีประเมินคุณภาพภายใน จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่  
 มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ  
 สถานศึกษา(8.2)  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ 3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และ  
1.โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศกึษา  ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา  
ปฐมวัยของสถานศึกษา  คุณภาพสถานศึกษา(8.3)  
2.โรงเรียนจัดท าและด าเนินการตาม 4. ติดตามตรวจสอบ และ  
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน  
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา (8.4)  
การศึกษาของสถานศึกษา  5. น าผลการประเมินคณุภาพทั้ง  
3. โรงเรียนจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพฒันา  
4.โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบ  คุณภาพการศึกษา(8.5)  
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 6. จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ปน็  
การศึกษาของสถานศึกษา  รายงานการประเมินคณุภาพภายใน(8.6)  
5. โรงเรียนน าผลการประเมิน   
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช ้ 2.3 ภาระงานร่วม  
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา  1. ผลการด าเนินงานบรรลุตาม  
6. โรงเรียนมีการจัดท ารายงาน เป้าหมาย(11.2)  
ประจ าปีทีเ่ปน็รายงานการประเมนิ 2.4  โครงการ  
คุณภาพภายใน  (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้าม)ี  
           -  
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล ภาคเรียนละ1ครั้ง 
1.โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศกึษา  3.1 ติดตาม ตรวจสอบการด าเนนิงาน  
ปฐมวัยของสถานศึกษา คดิเปน็ร้อยละ 96 3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา  
2. โรงเรียนจัดท าและด าเนินการตาม 3.3 จัดท าเครื่องมือการประเมินผลการ  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน   ด าเนินงานตามแผน  
ศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3.4 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  
ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 96   
3. โรงเรียนจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   
คิดเปน็ร้อยละ 96   
4. ร้อยละ 96 มีการติดตามตรวจสอบ   
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ภาคเรียนละ1ครั้ง 
การศึกษาของสถานศึกษา  4.1 สรุปผลการด าเนินงานการจัดบรรยากาศ  
5. โรงเรียนน าผลการประเมิน และแหล่งเรียนรู ้  
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช ้ 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ  
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา คิดเปน็ หน่วยงาน  
ร้อยละ 96 4.3 น าผลการประเมนิ วางแผน เพื่อปรับ  
6. โรงเรียนมีการจัดท ารายงาน ปรุง และพัฒนาในปีการศกึษาต่อไป มี.ค.60 
ประจ าปีทีเ่ปน็รายงานการประเมนิ   
คุณภาพภายใน คิดเปน็ร้อยละ 96   
   
   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบประเมินคุณภาพภายในตาม   
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา   
2.แบบบันทึกรายงานประจ าปีทีเ่ปน็   
รายงานคุณภาพภายใน   
   
   

 
 
 
 
 
 
 



86 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายแผนกปฐมวัย                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 
 

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.8.13.1  แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา   
             ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานมาตรฐาน) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. งานจัดท าแบบประเมินเพื่อพัฒนาระบบ 5 2,500 - พัฒนา 
 ประกันคณุภาพในสถานศึกษา     
      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(  สองพันห้าร้อยบาทถ้วน  ) 

 
 

 
2,500 

 
- 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
  ด าเนนิการ  -    บาท         งบลงทนุ      -      บาท        งบพัฒนา      2,500   บาท 
 
 

 
           ลงชื่อ..........................................................   ลงชื่อ.......................................................... 

             (นางสาวชนิดา   ณ นคร)                                  (นางสาวชนิดา   ณ นคร) 
                                  ผู้เสนองาน                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
                                                        
                                        ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ..................... .................................... 
      (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศกัดิ์   ) 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.8.13.1  งาน/กิจกรรม   การประกันคุณภาพในสถานศึกษา  
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา     
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานมาตรฐาน) 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 2,500 2,800 3,100 3,400 

รวม 2,500 2,800 3,100 3,400 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
- ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 500 550 600 650 
- ค่าแฟ้มเก็บงาน 1,000 1,100 1,200 1,300 
- ค่าหมึกพิมพ ์ 800 900 1,000 1,100 
2. ค่าใช้สอย     
- อุปกรณ์เพิม่เติม 200 250 300 350 

     3.  ค่าตอบแทน     
     4.  ค่าพาหนะ     
     5.  ค่าครุภัณฑ์     

รวม 2,500 2,800 3,100 3,400 
 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................................               ลงชื่อ.......................................................... 
     (นางสาวชนิดา   ณ นคร)                                             (นางสาวชนิดา   ณ นคร) 

                         ผู้เสนองาน                                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
 
 
 

                                        ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ......................................................... 

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ์   ) 
ผู้อ านวยการ 
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วิสัยทัศน์ฝ่ายแผนกปฐมวัย 

 โรงเรียนซางตาครู้สศกึษาพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสู่มาตรฐานสากลด้วยระบบบริหารคณุภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล  ครูและผู้เรียนโดดเด่นคณุธรรม จริยธรรม ฉลาดล้ าสุขภาวะ  มีทักษะชีวิตบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของทกุภาคสว่นเพื่อพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีน 
พันธกิจ  

1.พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาของสถานศกึษาดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

            3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคุณค่าของพระวรสาร 
4.ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีความฉลาดทางสุขภาวะ 
5.ส่งเสริมสนับสนนุให้เดก็มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง  
   มีความสุข 
6.พัฒนาครูให้มีคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

วัตถุประสงค์  
1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานเปน็ที่ยอมรับ 
2.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล 

            3.เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุใหเ้ด็กเปน็ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคณุค่าของพระวรสาร 
4.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีความฉลาดทางสุขภาวะ 
5.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใหเ้ด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างม ี
   ความสุข 
6.เพื่อพัฒนาครูใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

เป้าหมายหลัก  
1.หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีมาตรฐานเป็นทีย่อมรับ 

   2.บุคลากรมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการที่เน้นมาตรฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
            3.เด็กเป็นผู้มีคณุธรรม จรยิธรรมตามแนวคณุค่าของพระวรสาร 

4.เด็กมีความฉลาดทางสุขภาวะ 
5.เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อยา่งมีความสุข 
6.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

 


